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απαραίτθτα τθν άποψθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οφτε ο EASME οφτε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κεωροφνται 

υπεφκυνοι για οποιαδιποτε πικανι χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο παρόν. 
 

 
 

50/50 ΒΗΜΑ ΠΡΟ ΒΗΜΑ 
Αποδοτικότθτα και εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ ςτο ςχολείο 
 
Κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλα τα ςχολεία και τισ Σχολικζσ Εφορείεσ 
που ςυμμετείχαν με μεγάλο ενκουςιαςμό ςτο πρόγραμμα EURONET 
50/50, όπου ςυνεργάςτθκαν και ζμακαν μαηί, νζουσ τρόπουσ 
εξοικονόμθςθσ και βελτίωςθσ τθσ χριςθσ τθσ ενζργειασ. Ευχαριςτοφμε 
ιδιαιτζρωσ τουσ μακθτζσ εκείνουσ που τζκθκαν επί κεφαλισ των 
δράςεων, αποδεικνφοντασ ότι ςθμαντικά αποτελζςματα μποροφν να 
επιτευχκοφν αν προςζξουμε τισ κακθμερινζσ μασ μικρζσ πράξεισ.  
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Γίνετε ενεργειακά ευςυνείδθτοι με τθ Δράςθ 50/50 
 

Από το τελευταίο τρίτο του εικοςτοφ αιϊνα, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχει εξελιχκεί ςε 
μια ςθμαντικι πρόκλθςθ για τισ τοπικζσ αρχζσ, θ οποία απαιτεί τθ ςυνεργαςία τόςο των 
πολιτϊν όςο και άλλων φορζων.  
 
Το πρόγραμμα EURONET 50/50 αποτελεί ζνα καλό και αντιπροςωπευτικό παράδειγμα 
πρακτικισ ςυνεργαςίασ και υλοποίθςθσ  απλϊν τοπικϊν πρωτοβουλιϊν, για τθν 
αντιμετϊπιςθ του πλζον αναγνωριςμζνου περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ ςε παγκόςμιο 
επίπεδο: τθν κλιματικι αλλαγι. 

 
Μζςω του προγράμματοσ EURONET 50/50, μπορεί κανείσ να ςυνειδθτοποιιςει ότι οι Σχολικζσ 
Εφορείεσ, οι ομάδεσ διεφκυνςθσ των ςχολείων και θ αφοςίωςθ δαςκάλων και μακθτϊν, 
μποροφν να οδθγιςουν ςε μία ςθμαντικότατθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των 
ςχολείων. Ωςτόςο, το πρόγραμμα EURONET 50/50 δεν κα μποροφςε να υλοποιθκεί ςε τόςο 
μεγάλθ κλίμακα, εάν δεν λάμβανε τθν οικονομικι ςτιριξθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςω 
του προγράμματοσ «Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ». 

 
Στισ περιοχζσ όπου υλοποιικθκε το πρόγραμμα, ςθμειϊκθκε θ ανάπτυξθ ενόσ επιτυχθμζνου 
ςυνδυαςμοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τεχνικϊν γνϊςεων, ςχετικά με τθν ενζργεια. Οριςμζνα 
εξαιρετικά αποτελζςματα, τα οποία αναδεικνφουν τισ προςπάκειεσ που καταβλικθκαν ςτα 
πλαίςια του προγράμματοσ, είναι θ δθμιουργία και θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ «Ενεργειακϊν 
Ομάδων» ςε κάκε ςχολείο, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 και το 
αυξθμζνο ςχολικό ειςόδθμα, χάρθ ςτα χριματα που ειςπράχκθκαν από τισ αποταμιεφςεισ 
του 50/50. 

 
Τα πρϊτα βιματα που πραγματοποιικθκαν από το πρόγραμμα EURONET 50/50 το Μάιο του 
2009 τελείωςαν το Μάιο του 2012. Το πρόγραμμα κατόρκωςε να επιτφχει ζναν από τουσ πιο 
δφςκολουσ ςτόχουσ του, τθ ςυνζχιςι του. Το ΔΛΚΤΥΟ 50/50 και το εκπαιδευτικό υλικό που 
αναπτφχκθκε και δοκιμάςτθκε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ διευκολφνει τθ 
ςυμμετοχι και άλλων ευρωπαϊκϊν ςχολείων ςε προγράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, το 
οποίο με τθ ςειρά του προωκεί τθν ενδυνάμωςθ τθσ κζςθσ των μακθτϊν μζςα ςτο 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Επομζνωσ, παρουςιάηει ζνα ξεκάκαρο διπλό όφελοσ. 

 
Θ μεκοδολογία είναι ιδθ ζτοιμθ και τϊρα είναι θ ϊρα των εκπαιδευτικϊν κοινοτιτων και των 
Τοπικϊν Αρχϊν να ςυνεχίςουν τθ δράςθ του 50/50. Ελπίηουμε ότι αυτόσ ο οδθγόσ κα 
κινθτοποιιςει και κα βοθκιςει τα ςχολεία τα αναπτφξουν μία διαδικαςία εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ και μείωςθσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα και ότι μζςω των εμπειριϊν 
που αποκτικθκαν με το EURONET 50/50, όλεσ οι προςπάκειεσ που πραγματοποιικθκαν από 
τα ςχολεία και τισ Σχολικζσ Εφορείεσ κα ενωκοφν ςε ζναν κοινό ςτόχο, να μετριάςουν τθν 
κλιματικι αλλαγι. 
 

 
 υνεργάτεσ του EURONET 50/50  
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I. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURONET 50/50  
 

Θ αλλαγι τθσ νοοτροπίασ των μακθτϊν αποτελεί το πιο ςθμαντικό βιμα, τόςο ςτο ςχολείο 
όςο και ςτο ςπίτι. Το EURONET 50/50 επικεντρϊκθκε ςε αυτό το ςτόχο, κυρίωσ διδάςκοντασ 
και κινθτοποιϊντασ τουσ μακθτζσ, ϊςτε να εξοικονομοφν ενζργεια. Αυτι θ δράςθ 
δθμιοφργθςε ζνα ευρωπαϊκό δίκτυο ςχολείων με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, μζςω 
τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 50/50. Εννζα ςυνεργάτεσ από διαφορετικζσ ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ κατόρκωςαν να αναπτφξουν το πρόγραμμα. 
 

Το πρόγραμμα ςυνεχίηεται ςε περιςςότερα ςχολεία, ςε περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, 
μζςω του προγράμματοσ EURONET 50/50 max, το οποίο επίςθσ ςυγχρθματοδοτείται από το 
πρόγραμμα «Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ». 
 

Η ιδζα του 50/50  
 
Με το 50/50, τα ςχολεία μποροφν να εφαρμόςουν μία μεκοδολογία, που τα βοθκά να 
μάκουν κζματα ςχετικά με τθν ενζργεια και τθν εξοικονόμθςι τθσ, κυρίωσ μζςω τθσ αλλαγισ 
νοοτροπίασ. Θ ιδζα του 50/50 ξεκίνθςε ςτο Αμβοφργο το 1994. Ο ςτόχοσ του είναι να 
ςυμπεριλάβει οικονομικζσ πρωτοβουλίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ανάμεςα ςτα ςχολεία και 
ςτισ Σχολικζσ Εφορείεσ: το 50% των ενεργειακϊν αποταμιεφςεων που επιτυγχάνεται από τα 
μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που εφαρμόηονται από τουσ μακθτζσ και τουσ δαςκάλουσ, 
επιςτρζφονται μζςω χρθματικισ πλθρωμισ. Το υπόλοιπο 50% κα αποτελζςει αποταμίευςθ 
για τθ Σχολικι Εφορεία για τθν αποπλθρωμι των λογαριαςμϊν. 
 
Ωσ αποτζλεςμα, όλοι κερδίηουν: το ςχολείο αποκτά επιπρόςκετεσ πθγζσ εςόδων, οι 
διευκφνςεισ των ςχολείων ζχουν μικρότερο ενεργειακό κόςτοσ και τα ςχολεία ςυμβάλλουν 
ςτθν επίτευξθ των τοπικϊν ςτόχων κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 
 

Η ανάπτυξθ τθσ Δράςθσ 50/50 
 
Θ ανάπτυξθ των δράςεων του προγράμματοσ ακολοφκθςε ζνα ςφςτθμα τριϊν ςταδίων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςταδίων ςχεδιαςμοφ, εκτζλεςθσ και αξιολόγθςθσ:  
► Ρρϊτον, οι βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ 50/50, 

μελετικθκαν με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των 
ςυνεργαηομζνων χωρϊν. Αναπτφχκθκε μία κοινι μεκοδολογία 50/50, αναπτφχκθκε 
κοινό εκπαιδευτικό υλικό και επιλζχκθκαν τα ςχολεία που κα ςυμμετείχαν ςτο 
πρόγραμμα.  

► Δεφτερον, το 50/50 ζχει εφαρμοςτεί για διάςτθμα 2 ετϊν ςε 58 ςχολεία, τα οποία 
απαρτίηουν το δίκτυο του EURONET 50/50. Κάκε ςχολείο ζχει δθμιουργιςει μία 
«Ενεργειακι Ομάδα» θ οποία ςυντονίηει και επιβλζπει τθν υλοποίθςθ ενϊ 
παράλλθλα ζχει αναλάβει τθν πραγματοποίθςθ ενεργειακϊν ελζγχων για να μάκει τισ 
δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τισ δυνατότθτεσ αποταμίευςθσ.  

► Τζλοσ, αξιολογικθκαν οι εμπειρίεσ και τα αποτελζςματα του προγράμματοσ ςτα 
ςχολεία.  

 
Το Δίκτυο 50/50 εξακολουκεί να παραμζνει ενεργό παρζχοντασ γνϊςεισ και δραςτθριότθτεσ 
ςε ςχολεία ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Σιμερα το πρόγραμμα 50/50 ςυμμετζχουν περιςςότερα από 
500 ςχολεία. Από τθν Κφπρο ςυμμετζχουν 10 ςχολεία. 

Για να μάκετε περιςςότερα ςχετικά με το πρόγραμμα, επιςκεφτείτε:  
www.euronet50-50.eu/ και www.euronet50-50max.eu/ 

http://www.euronet50-50.eu/
http://www.euronet50-50max.eu/
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Κίνθτρα για τθν εφαρμογι του 50/50 ςτο ςχολείο  
 
Τα οφζλθ που μπορεί να προςφζρει θ ανάπτυξθ του 50/50 είναι πολλά: 
► Το 50/50 ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να ενθμερωκοφν ςχετικά με τθν ενζργεια και να 

γίνουν ενεργειακά ευςυνείδθτοι. 
► Μία ςωςτι διαχείριςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο ςχολείο, επιτρζπει τθ βελτίωςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ, με ςωςτι ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ και του 
φωτιςμοφ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε δραςτθριότθτασ. 

► Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και εξοικονόμθςθ χρθμάτων, με αποτζλεςμα να 
μπορεί το ςχολείο να αποταμιεφςει και να επενδφςει ςε άλλεσ προτεραιότθτεσ. 

 
Θ παραγωγι ενζργειασ ςυνικωσ ςυνδζεται άμεςα με τθν εκπομπι CO2. Αν εξοικονομιςουμε 
ενζργεια, μποροφμε να ςυμβάλουμε ςτθν ελάττωςθ των αερίων του κερμοκθπίου και των 
ςυνεπειϊν τουσ ςτο κλίμα του πλανιτθ.  

 

Σα αποτελζςματα του προγράμματοσ 
 
Το EURONET 50/50 οδιγθςε 58 ςχολεία που ςυμμετείχαν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ με τα 
ακόλουκα κφρια αποτελζςματα:  
 
► Δθμιουργικθκαν 58 ςχολικζσ «Ενεργειακζσ Ομάδεσ» ςτα ςχολεία που εργάςτθκαν με 

ςτόχο να υλοποιιςουν τισ δράςεισ του 50/50 για τουλάχιςτον 2 χρόνια (2010 και 
2011) 

► Αναπτφχκθκε μία κοινι μεκοδολογία υλοποίθςθσ του 50/50 ςτα ςχολεία με κοινζσ 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ, ζνα εκπαιδευτικό πακζτο, κακϊσ και ςυςκευζσ μζτρθςθσ 
τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

► Κατά τον 1ο χρόνο τθσ εφαρμογισ του 50/50, τουλάχιςτον ζνα 50% των ςχολείων του 
Δικτφου 50/50 είχε όντωσ καταφζρει να εξοικονομιςει ενζργεια. Κατόρκωςαν να 
φτάςουν το ςτόχο τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 κατά 2,5% (εξοικονομϊντασ 251 
Τόνουσ από CO2) και ςαν επιβράβευςθ αυτισ τθσ αποταμίευςθσ, ζλαβαν κατά μζςο 
όρο 500€ ανά ςχολείο.  

 
Ζνα βαςικό ςθμείο του προγράμματοσ ιταν θ ενεργόσ ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων και θ 
ανταλλαγι ιδεϊν και δράςεων μεταξφ των «Ενεργειακϊν Ομάδων» και των ςυνεργατϊν. Θ 
ιςτοςελίδα του Δικτφου 50/50 (http://escoles.euronet50-50.eu/) αποτελεί το χϊρο όπου 
αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ γίνονται ευρζωσ γνωςτζσ και τα νζα ςχολεία που ενδιαφζρονται να 
ενταχκοφν ςτο 50/50 μποροφν να ςυμμετάςχουν. 

http://escoles.euronet50-50.eu/
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II. ΠΡΟΣΟΤ ΞΕΚΚΝΗΕΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 50/50 ΙΑ ΠΡΕΠΕΚ 
ΝΑ ΓΝΩΡΚΖΕΣΕ ΟΣΚ... 

 

 
 

Blog: προςφζρεται από το Δίκτυο 50/50 ςτα ςχολεία για να μοιράηονται και να 

ανταλλάςςουν τισ εμπειρίεσ, τα ενδιαφζρονται, τισ δυςκολίεσ και τισ επιτυχίεσ τουσ.  

υμφωνία: ςυλλογι των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του κάκε υπογράφοντοσ: ποιοσ 

κα πλθρϊνει τουσ λογαριαςμοφσ ενζργειασ του κτιρίου και ποιοσ κα αναλάβει δράςθ για τθ 
μείωςθ τθσ κατανάλωςισ τθσ μζςω τθσ 
αλλαγισ των ςυνθκειϊν.  

Ενεργειακι Ομάδα: ομάδα που 

απαρτίηεται από αντιπροςϊπουσ 
μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, υπθρεςιϊν 
κακαριςμοφ, ςυλλόγων γονζων, 
Σχολικϊν Εφορειϊν και του ατόμου επί 
κεφαλισ του προγράμματοσ.  

Μεκοδολογία: ζγγραφο διακζςιμο 

ςτο Δίκτυο 50/50 το οποίο επεξθγεί τα 
βιματα που κα πρζπει να γίνουν για τθ 
ςωςτι εφαρμογι του προγράμματοσ 
50/50.  

Ενεργειακι Περιιγθςθ: επίςκεψθ 

ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ με ςτόχο τθν 
ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ 
ενζργειασ ςτο κτίριο: πϊσ ζρχεται, πϊσ τθ χρθςιμοποιοφμε και πϊσ φεφγει.  

50% τθσ αποταμίευςθσ: αυτό είναι το μερίδιο τθσ αποταμίευςθσ που επιςτρζφεται ςτο 

ςχολείο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   παρζχετε μθνιαία ι διμθνιαία ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
κατανάλωςθ καυςίμων και θλεκτριςμοφ ςτο  ςχολείο (ιςτορικά και 
πρόςφατα δεδομζνα)  

   ορίςετε αντιπρόςωπο τθσ Ενεργειακισ Ομάδασ 
   λάβετε μζροσ ςτθν Ενεργειακι Περιιγθςθ 
   επιςτρζψετε ςτο ςχολείο το 50% τθσ αποταμίευςθσ που 

επετεφχκθ   
   διαδϊςετε τθ μεκοδολογία ςε άλλα ςχολεία 
   υπογράψετε ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με το ςχολείο 

  ενκαρρφνετε αλλαγι τθσ νοοτροπίασ των χρθςτϊν του κτθρίου 
  ςυγκροτιςετε τθν Ενεργειακι Ομάδα 
  ακολουκιςετε τθν  μεκοδολογία 50/50  για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ  
  ςυμμετάςχετε ςτο Δίκτυο EURONET 50/50  
 κρατιςετε το blog ενεργό 

  υπογράψετε μία ςυμφωνία με τθ Σχολικι Εφορεία ι το άτομο 
που ζχει αναλάβει τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν ενεργειακισ 
κατανάλωςθσ του ςχολείου  

Αν είςτε 

ςχολείο κα 

πρζπει να ...  

Αν είςτε 
χολικι 

Εφορεία κα 
πρζπει να ...  
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III. Βιματα εφαρμογισ του 50/50  
Αν ζχετε ξεκινιςει να διαβάηετε αυτό το κεφάλαιο, ίςωσ ςθμαίνει ότι κζλετε να 
ακολουκιςετε το δρόμο του 50/50.  
Συνεχίςτε! Κα περάςετε καλά, κα μάκετε πολλά και κα αποταμιεφςετε !  
Ξεκινιςτε, είναι πολφ εφκολο ! 

 

ΒΗΜΑ 1. Δθμιουργία τθσ Ενεργειακισ Ομάδασ: κα αποτελζςει τθν 
κινθτιριο δφναμθ του προγράμματοσ κακώσ ρόλοσ τθσ κα είναι να 
ερευνά, να προτείνει, να ηθτά, να ενθμερώνει, να αποφαςίηει,…  
ΠΟΚΟ 
Θ ομάδα ι τα άτομα επί κεφαλισ τθσ διοίκθςθσ τα οποία επικυμοφν τθν προϊκθςθ του 
προγράμματοσ   
 
ΠΩ 

 Αποφαςίηοντασ πϊσ προτιμάτε να εργαςτείτε ςτο ςχολείο: με όλα τα 
τμιματα τθσ 5θσ και τθσ 6θσ τάξθσ; Με αντιπροςϊπουσ από όλεσ τισ 
θλικιακζσ ομάδεσ; Με αντιπροςϊπουσ από τθσ 5θ και τθν 6θ τάξθ;  

 Ρροςπακϊντασ να εμπλζξετε ςτο πρόγραμμα κι άλλα μζλθ τθσ 
εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (οικογζνειεσ,…), άλλουσ χριςτεσ του 
ςχολικοφ κτιρίου, το προςωπικό του ςχολείου (προςωπικό 
κακαριςμοφ,…)  

 Εμπλζκοντασ μζλθ τθσ Σχολικισ Εφορείασ  
 
ΓΚΑ ΝΑ ... 

 Σχεδιάςετε εργαςίεσ 
 Ρροτείνετε δραςτθριότθτεσ 
 Διαδϊςετε το πρόγραμμα 50/50 
 Συντονίςετε το πρόγραμμα 50/50 

 

ΒΗΜΑ 2. Αρχικι Ενεργειακι Περιιγθςθ ςτο κτίριο 
ΠΟΚΟ 
Θ διοικθτικι ομάδα, οι δάςκαλοι που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, το προςωπικό 
ςυντιρθςθσ  
 
ΠΩ 

 Ο υπεφκυνοσ εγκαταςτάςεων του ςχολείου κα οργανϊςει μία 
περιιγθςθ ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ δείχνοντασ τα ςυςτιματα 
κζρμανςθσ και θλεκτριςμοφ 

 Είναι ςθμαντικό να κυμάςτε όλα τα ενδιαφζροντα ςτοιχεία που 
πρόςεξε θ Ενεργειακι Ομάδα για να μπορζςει να καταλιξει ςτθν 
ενεργειακι διάγνωςθ του ςχολείου  

ΓΚΑ ΝΑ ... 
 Ενθμερωκείτε ςχετικά με τθν ενεργειακι κατάςταςθ του ςχολείου: 

ςφςτθμα κζρμανςθσ/ψφξθσ, χαρακτθριςτικά του κτιρίου.  
 Εντοπίςετε πικανοφσ τρόπουσ εξοικονόμθςθσ  
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ΒΗΜΑ 3. Γνώςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και προγραμματιςμόσ  
ΠΟΚΟ 
Θ Ενεργειακι Ομάδα, μακθτζσ τθσ 5θσ και τθσ 6θσ τάξθσ  
 
ΠΩ 

 Δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ 
 Χρθςιμοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ οδθγοφ του προγράμματοσ 
 Ρροετοιμαςία φφλλων εργαςίασ 
 Ανάκεςθ εργαςιϊν ςτα μζλθ τθσ Ενεργειακισ Ομάδασ 

  
ΓΚΑ ΝΑ... 

 Αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν ενζργεια 
 Μάκετε ζννοιεσ όπωσ: κλιματικι αλλαγι, εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
 Δθμιουργιςετε μία κετικι ςτάςθ  

 

ΒΗΜΑ 4. Ενεργειακι Περιιγθςθ από τθν Ενεργειακι Ομάδα 
ΠΟΚΟ 
Θ Ενεργειακι Ομάδα 
ΠΩ 

 Ο υπεφκυνοσ εγκαταςτάςεων του ςχολείου κα οργανϊςει μία 
περιοδεία ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ δείχνοντασ τα ςυςτιματα 
κζρμανςθσ και θλεκτριςμοφ 

 Θ Ενεργειακι Ομάδα κα προςζξει όλα τα ςτοιχεία που ςχετίηονται 
με τθν ενζργεια και κα ςυμπλθρϊςει τισ πλθροφορίεσ ςτα φφλλα 
εργαςίασ 
 

ΓΚΑ ΝΑ... 

 Μάκετε πϊσ θ ενζργεια ζρχεται ςτο ςχολείο, πϊσ χρθςιμοποιείται 
και πϊσ χάνεται μερικζσ φορζσ 

 Καταλιξετε ςε μία κοινι διάγνωςθ 
 Ρροτείνετε κάποια ηθτιματα που κα ζπρεπε να μελετθκοφν 

περεταίρω 
 

ΒΗΜΑ 5. υλλογι δεδομζνων, μετριςεισ και υπολογιςμόσ τθσ χριςθσ 
Ενζργειασ 
ΠΟΚΟ 
Θ Ενεργειακι Ομάδα, μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 
 
ΠΩ 

 Κάνοντασ μετριςεισ με ςυςκευζσ μζτρθςθσ ενζργειασ 
 Ξεκινϊντασ μία ζρευνα ςχετικά με τισ ςυνικειεσ και τθν άνεςθ 

ςτισ αίκουςεσ και το ςχολείο 
 Συμπεριλαμβάνοντασ τα ευριματα ςε ζνα χάρτθ του ςχολείου 

 
ΓΚΑ ΝΑ... 

 Ενθμερωκείτε ςχετικά με τισ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και 
φωτιςμοφ ςτο ςχολείο 

 Μάκετε τισ ςυνικειεσ των χρθςτϊν του ςχολείου 
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ΒΗΜΑ 6. Προτάςεισ μζτρων για το ςχολείο 
ΠΟΚΟ 

Θ Ενεργειακι Ομάδα 
ΠΩ 

 Μιλϊντασ, ςκεπτόμενοι και ςυηθτϊντασ ςχετικά με τα ευριματα 
τθσ χριςθσ ενζργειασ ςτο ςχολείο 

 Αξιολογϊντασ τθν ενεργειακι κατάςταςθ ςτο ςχολείο 
 

ΓΚΑ ΝΑ ... 
 Αναπτυχκεί ζνα ςχζδιο δράςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ του ςχολείου 
 
 

ΒΗΜΑ 7. Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ  
ΠΟΚΟ 

Θ Ενεργειακι Ομάδα 
ΠΩ 

 Ετοιμάηοντασ αφίςεσ  
 Εξθγϊντασ τισ δράςεισ ςε άλλεσ τάξεισ 
 Οργανϊνοντασ εργαςτιρια 
 Τυπϊνοντασ φυλλάδια για όλουσ τουσ χριςτεσ του ςχολικοφ κτιρίου: 

γονείσ, δάςκαλοι, προςωπικό κακαριςμοφ, ομάδεσ που χρθςιμοποιοφν 
τισ εγκαταςτάςεισ.. 
 

ΓΚΑ ΝΑ ... 
 Εξθγιςετε τισ δράςεισ ςτισ οποίεσ ζχετε προχωριςει 
 Ενθμερϊςετε τουσ πάντεσ ςχετικά με το πϊσ μποροφν να ςυμμετάςχουν 

 

ΒΗΜΑ 8. Καταγραφι των μζτρων που απαιτοφν μικρζσ επενδφςεισ  
ΠΟΚΟ 
Θ Ενεργειακι Ομάδα, θ ομάδα ςυντονιςμοφ, ο ςφλλογοσ γονζων, θ Σχολικι Εφορεία 
 
ΠΩ 

 Εξθγϊντασ το πρόγραμμα 
 Συντάςςοντασ ζνα κατάλογο από τισ δράςεισ εκείνεσ που απαιτοφν μία 

μικρι επζνδυςθ 
 Αποςτζλλοντασ τον κατάλογο ςε αντιπροςϊπουσ  οργανιςμϊν που 

μποροφν να επενδφςουν 
 Οργανϊνοντασ μία ςυνάντθςθ για να εξθγιςετε τθν ανάγκθ για μικρζσ 

επενδφςεισ 
 Καλϊντασ χορθγοφσ ςτο ςχολείο 

 
ΓΚΑ ΝΑ ... 

 Βελτιωκεί θ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ ςτο ςχολείο 
 Αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ ενζργειασ και 

μεταξφ άλλων ςυμμετεχόντων 
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ΒΗΜΑ 9. Αξιοποίθςθ των χρθμάτων που αποταμιεφτθκαν από το 
ςχολείο μζςω των προςπακειών του  
ΠΟΚΟ 

Θ Ενεργειακι Ομάδα 
ΠΩ 

 Συηθτϊντασ για το πϊσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα χριματα που 
επιςτράφθκαν ςτο ςχολείο από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Εξθγϊντασ ςτο ςχολικό κοινό τα αποτελζςματα τθσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ και εκπομπϊν: 

o γιορτάςτε με μία ανοιχτι εκδιλωςθ 
o ςτθ ςχολικι εφθμερίδα 
o με αφίςεσ 

 
ΓΚΑ ΝΑ ... 

 Ρεράςετε το μινυμα ότι αλλάηοντασ μικρζσ ςυνικειεσ μποροφμε να 
φτάςουμε ςε ςθμαντικά αποτελζςματα 

 Ενκαρρφνετε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ να λάβουν μζροσ ςτο 
πρόγραμμα 50/50 

 Διαδϊςετε μεταξφ των πολιτϊν τισ δράςεισ των μακθτϊν εναντίον τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ. 
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IV. Τπολογιςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ του 50/50 
 
Ρρϊτα απ 'όλα για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ είναι ςθμαντικό να 
διατθρθκεί το ςφςτθμα υπολογιςμοφ όςο το δυνατόν ευκολότερο, αλλά ταυτόχρονα 
κατανοθτό και αυςτθρό.  
 
Το EURONET 50/50 ανζπτυξε ζνα απλό πρόγραμμα ςτο οποίο τα ςχολεία μποροφν διατθροφν 
τθ βάςθ δεδομζνων τουσ και να υπολογίςουν τισ αποταμιεφςεισ τουσ. Ο ςτόχοσ είναι να 
υπολογίςουν πόςθ ενζργεια εξοικονομικθκε ςτθ διάρκεια ενόσ ζτουσ από τθν θλεκτρικι 
ενζργεια και τθ κζρμανςθ. 
 
Κατ’ αρχιν, τα αρικμθτικά δεδομζνα είναι απαραίτθτα για τον υπολογιςμό τθσ 
εξοικονόμθςθσ! Χρειαηόμαςτε λογαριαςμοφσ κακϊσ και τθ μζςθ τιμι τθσ ενζργειασ.  
 
Πώσ να υπολογίςετε τθν εξοικονόμθςθ ςε KWh; 
Αφαιροφμε τθν κατανάλωςθ του τρζχοντοσ ζτουσ από τθν κατανάλωςθ μίασ περιόδου 
αναφοράσ (με βάςθ το μζςο όρο των προθγοφμενων 3 ετϊν). Οι εξοικονομθμζνεσ KWh που 
κα προκφψουν πολλαπλαςιάηονται με τθ μζςθ τιμι τθσ παροχισ ενζργειασ του τρζχοντοσ 
ζτουσ. 
  
Πώσ να υπολογίςετε τθν εξοικονόμθςθ ςτθ κζρμανςθ; 
Για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ςτθ κζρμανςθ ςυγκρίνουμε και πάλι τθν κατανάλωςθ 
ενζργειασ με τθν περίοδο αναφοράσ αλλά, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, χρειάηεται να 
ρυκμίςουμε τθν κατανάλωςθ με τισ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ. Με τον τρόπο αυτό μποροφμε 
να μειϊςουμε τισ ετιςιεσ διαφορζσ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ ςτθν κατανάλωςθ για 
κζρμανςθ (όςο πιο κρφοσ ο καιρόσ, τόςο περιςςότερο ξοδεφουμε για κζρμανςθ). 
 

 
 
 
 
Πρόγραμμα υπολογιςμοφ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτα ςχολεία του Δικτφου 50/50. 
Δθμιουργικθκε από το πρόγραμμα  
EURONET 50/50.
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ΕΤΚΟΛΟ ΚΑΚ ΑΠΛΟ 
 

V. ΟΚ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΚΚΟΣΕΡΕ ΜΕΙΟΔΟΚ ΕΦΑΡΜΟΣΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΣΑ ΧΟΛΕΚΑ ΣΟΤ ΔΚΚΣΤΟΤ 50/50  

 
ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 

 
 
 
Η εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι εφκολθ!!!  
 
 
 
Λίγο μόνο αν ςκεφτείτε μπορείτε να βρείτε αμζτρθτεσ ιδζεσ εξοικονόμθςθσ! Αν όμωσ 
χρειάηεςτε λίγθ ζμπνευςθ, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά ςε αυτά που ζκαναν οι μακθτζσ που 
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα 50/50: όριςαν μία θμζρα χωρίσ θλεκτριςμό (μπορείτε να 
φανταςτείτε το ςχολείο ςασ ςτο ςκοτάδι;), ςυνζκεςαν ζνα τραγοφδι ραπ, γφριςαν μία ταινία, 
γζμιςαν το ςχολείο αφίςεσ, υπολόγιςαν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, οργάνωςαν ζνα 
διαγωνιςμό μεταξφ τάξεων για το κλείςιμο των φϊτων, και πάει λζγοντασ… 
 

Α ΡΚΞΟΤΜΕ ΜΚΑ ΜΑΣΚΑ!!! 
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Σα χολεία ςτθν Επαρχία τθσ Βαρκελώνθσ: ςθμαντικζσ δράςεισ 
για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
 
Τα 13 ςχολεία ςτθν επαρχία τθσ Βαρκελϊνθσ ζχουν κζςει ςε εφαρμογι πολλζσ δράςεισ για 
τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, μερικζσ από τισ ςθμαντικότερεσ είναι οι εξισ:  

 

 
 

Οι μακθτζσ οργανϊκθκαν ςε ομάδεσ επόπτευςθσ για να ελζγχουν ότι όλα τα φϊτα ςτισ 
αίκουςεσ παραμζνουν κλειςτά κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ, του γεφματοσ και μετά το 
τζλοσ του μακιματοσ. Επίςθσ, ενίςχυςαν ακόμα περιςςότερο το ζργο τουσ αναρτϊντασ 
αφίςεσ ςε κάκε αίκουςα. 

Σε κάποια ςχολεία διοργάνωςαν ακόμα και διαγωνιςμοφσ με ςτόχο τον ανταγωνιςμό των 
τάξεων για το ποια από όλεσ κλείνει πιο τακτικά τα φϊτα τθσ. 

Μόνο με το κλείςιμο των φϊτων όταν βγαίνουμε από κάποια αίκουςα μποροφμε να 
εξοικονομιςουμε πάνω από το 5% τθσ κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ του ςχολείου. 

Ζνασ άλλοσ μεγάλοσ καταναλωτισ ενζργειασ του ςχολείου είναι ο κλιματιςμόσ. Κατά τθ 
διάρκεια του διαλείμματοσ και τθσ ειςόδου ι εξόδου από το κτίριο, οι πόρτεσ αφινονται 
ςυνικωσ ανοιχτζσ για εξαεριςμό του χϊρου και θ αίκουςα παγϊνει. Τϊρα πια, ςε κάκε πόρτα 
υπάρχουν αφίςεσ που υπενκυμίηουν ότι πρζπει να κλείνεται και τα παράκυρα ανοίγουν μόνο 
για 10 λεπτά. 

Με αυτζσ τισ δφο μεκόδουσ είναι  δυνατό να εξοικονομθκεί από 2 μζχρι 6% τθσ κατανάλωςθσ 
καυςίμων ςτο ςχολείο. 

Σε πολλά από τα ςχολεία τθσ επαρχίασ θ κακαριότθτα των χϊρων γίνεται εκτόσ ςχολικοφ 
προγράμματοσ. Συνικωσ, το προςωπικό κακαριςμοφ ανοίγει όλα τα φϊτα για να αιςκάνονται 
όλοι μεγαλφτερθ αςφάλεια, καταναλϊνοντασ ςχεδόν τθν ίδια ποςότθτα θλεκτριςμοφ όπωσ 
όταν το ςχολείο είναι γεμάτο μακθτζσ. Σε μερικά ςχολεία οι μακθτζσ μίλθςαν με το 
προςωπικό κακαριςμοφ, οι οποίοι άλλαξαν ςυμπεριφορά και άρχιςαν να κλείνουν τα φϊτα 
όταν τελείωναν με τθν κακαριότθτα κάποιου χϊρου. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να 
εξοικονομθκεί πάνω από το 10% τθσ κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ του ςχολείου. 

Θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν πραγματικά δεν ζχει όρια. Πλα τα ςχολεία του Δικτφου 50/50 
γζμιςαν με αφίςεσ, ταμπζλεσ, μερικά γφριςαν ακόμα και βίντεο, ζδωςαν ςυνζντευξθ ςτο 
ραδιόφωνο… Θ μεγαλφτερθ επιτυχία του προγράμματοσ ςίγουρα δεν ιταν άλλθ από τθν 
αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν κλιματικι 
αλλαγι. 
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Σι ζκαναν τα ςχολεία του LANCIANO; 
 

Θ εμπειρία του EURONET 50/50 αποτζλεςε τεράςτια επιτυχία και ςτα ζξι ςχολεία που ςυμμετείχαν 
από το Διμο του Lanciano. Μακθτζσ και δάςκαλοι εργάςτθκαν ςκλθρά κακ’ όλθ τθν περίοδο 
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, γεγονόσ που επζτρεψε τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των 
μακθτϊν, των δαςκάλων και των γονζων ςχετικά με τθν ενζργεια, το περιβάλλον και τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ενϊ παράλλθλα ιταν πολφ διαςκεδαςτικό. Μποροφμε να ςυνοψίςουμε 
τισ δφο αποτελεςματικότερεσ μεκόδουσ ωσ εξισ: 

 
 
 

Το δθμοτικό ςυμβοφλιο ζδωςε ςτο ςχολείο και το δικό του μερίδιο από τθν εξοικονόμθςθ 
του 50%. Αυτι θ πράξθ λειτοφργθςε ςαν δυνατι ϊκθςθ για τουσ μακθτζσ και τουσ δαςκάλουσ 
να ςυνεχίςουν τθν εφαρμογι μζτρων για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Θ ςυνολικι 
εξοικονόμθςθ ςτα δφο χρόνια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ζφταςε περίπου ςτο 2% τθσ 
κζρμανςθσ και 4% του θλεκτριςμοφ. 

Ζκαναν τθ μάκθςθ διαςκεδαςτικι. Οι μακθτζσ και οι δάςκαλοι πραγματοποίθςαν διάφορεσ 
δραςτθριότθτεσ και πρωτοβουλίεσ υπζρ τθσ προϊκθςθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα 
ςχολεία, κακιςτϊντασ τθν πραγματικά διαςκεδαςτικι. Οριςμζνοι μακθτζσ ςκζφτθκαν τρόπουσ 
να ςυμπεριλάβουν ολόκλθρο το ςχολείο ςτο πρόγραμμα, όπωσ τα φιδάκια ι οι λαβφρινκοι 
ενζργειασ. Χάρθ ςτθ δράςθ του διμου, πραγματοποιικθκαν ακόμα και επεμβάςεισ 
ενεργειακισ απόδοςθσ, όπωσ θ αντικατάςταςθ των παρακφρων και θ εγκατάςταςθ 
κερμοςτατικϊν βαλβίδων για ρφκμιςθ των ςωμάτων κζρμανςθσ. 

Άλλα ςχολεία οργάνωςαν διάφορεσ πρωτοβουλίεσ για τθ διάδοςθ τθσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ: ζνα χορό για τθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ ενζργειασ, παρουςίαςθ του 
προγράμματοσ 50/50 κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ βιβλίου που οργανϊκθκε ςτο ςχολείο, 
επιςκζψεισ ςε εγκαταςτάςεισ ΑΡΕ, άρκρα, πανό, blog.  
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Σα ςχολεία τθσ ΦΚΝΛΑΝΔΚΑ είναι αςταμάτθτα! Θταν πολφ 
ενκουςιώδθ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ!! 
 
Τα πζντε βαςικά ςχολεία του 50/50 ςτθ Φινλανδία υπιρξαν ιδιαίτερα δθμιουργικά ςτθν 
προςπάκειά τουσ να καταςτιςουν το πρόγραμμα διαςκεδαςτικό και να το διαδϊςουν! 
Οριςμζνεσ από τισ πιο ςθμαντικζσ τουσ δράςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οριςμζνα από τα ςχολεία τθσ Φινλανδίασ ζκαναν γνωςτζσ τισ προςπάκειζσ τουσ μζςω του 
ςυνεχοφσ και ενεργοφ blogging! Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα παρακάτω blog.Αξίηει 
να τα διαβάςετε! 

http://lansimetsaschool.blogspot.com   

http://isonkylaschool.blogspot.com. 

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι πολφ απλι. Απλά κλείςτε τα φϊτα και τισ υπόλοιπεσ 
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που δε χρειάηεςτε, μθν κρατάτε τα δωμάτιά ςασ υπερβολικά ηεςτά και 
αερίηετε τουσ χϊρουσ ςασ προςεκτικά. Δεν είναι τόςο δφςκολο. Ωςτόςο, θ πρόκλθςθ ζγκειται 
ςτο να ςυνεχίςουμε να πράττουμε ανάλογα κάκε μζρα, κάκε μινα. Αφορά τθν απόκτθςθ 
νζων ςυνθκειϊν και μικρϊν αλλαγϊν ςτθ ςυμπεριφορά. Ρροφανϊσ απαιτείται αρκετι 
προςπάκεια. Αυτό που βοθκάει πολφ είναι να διατθρθκεί το πρόγραμμα ενδιαφζρον τόςο για 
τουσ μακθτζσ όςο και για τουσ δαςκάλουσ, να κυμθκοφν όλοι γιατί θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
είναι τόςο ςθμαντικι και να περάςουν και όμορφα! 

Τα ςχολεία 50/50 ςτθ Φινλανδία ιταν πολφ ενεργά και δθμιουργικά οργανϊνοντασ πολλζσ 
διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ και κεματικζσ θμερίδεσ ςχετικζσ με το πρόγραμμα. 

Ζνα γεγονόσ που οργανϊκθκε από όλα τα ςχολεία ιταν μία «Θμζρα Χωρίσ Θλεκτριςμό». Στθ 
Φινλανδία αποτελεί πρόκλθςθ να ηιςει κανείσ χωρίσ θλεκτριςμό ακόμα και για  μία θμζρα – 
ιδιαίτερα τθν περίοδο του χειμϊνα. Τα ςχολικά κτιρια ιταν ςκοτεινά και χρθςιμοποιικθκε 
μόνο το φωσ των κεριϊν. Πλα τα μακιματα ρυκμίςτθκαν ζτςι ϊςτε να μθ ςυμπεριλαμβάνουν 
υπολογιςτζσ, κάμερεσ, κτλ. Για τα μακιματα καλϊν τεχνϊν χρθςιμοποιικθκαν ανακυκλϊςιμα 
υλικά. Τα ςχολεία λειτοφργθςαν ολόκλθρθ τθν θμζρα με κεματολογία γφρω από τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Συηθτικθκε, επίςθσ, ο λόγοσ για τον  οποίο θ ενζργεια είναι τόςο 
ςθμαντικι ςτθν κακθμερινι ηωι και γιατί δε κα πρζπει να ξοδεφεται άςκοπα. 

Στθν Θμζρα Χωρίσ Θλεκτριςμό δεν ιταν δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ θλεκτριςμοφ οφτε για το 
μαγείρεμα, επομζνωσ το φαγθτό προετοιμάςτθκε ζξω. Αυτό ιταν πραγματικά εξωτικό, 
ιδιαίτερα μζςα ςτον παγωμζνο καιρό! 

 

http://lansimetsaschool.blogspot.com/
http://isonkylaschool.blogspot.com/
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τθν ΟΤΓΓΑΡΚΑ… Εφαρμόηοντασ τα βιματα του 50/50 
 
Στθν Ουγγαρία, ςτο πρόγραμμα EURONET 50/50 ςυμπεριλιφκθκαν επτά ςχολεία. Το 
Δθμοτικό Σχολείο Balatonendréd ιταν το μικρότερο από αυτά  με μόλισ 110 μακθτζσ, ωςτόςο 
μπορεί να αποτελζςει πολφ καλό παράδειγμα για άλλα μικρά ςχολεία. 

 

 
 
 

Το κτίριο του ςχολείου είχε χτιςτεί το 1900, πάνω από εκατό χρόνια πριν. Ωσ εκ τοφτου, δε 
μποροφμε να μιλιςουμε για ζνα μοντζρνο κτίριο με μεγάλθ ενεργειακι απόδοςθ. Το 
πρόγραμμα EURONET 50/50 προςπάκθςε να επικεντρωκεί ςε αυτό το χαρακτθριςτικό και 
βοικθςε το ςχολείο να αλλάξει  τισ ςυνικειεσ των μακθτϊν ςτον τομζα τθσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ. 

 
Οι μακθτζσ ακολοφκθςαν τα βιματα που περιγράφονταν ςτο λεπτομερζσ εκπαιδευτικό υλικό. 
Ζμακαν πολλά ςχετικά με τισ ανανεϊςιμεσ και τισ μθ ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ, όχι 
μόνο ςε κεωρθτικό αλλά και ςε πρακτικό επίπεδο. Μζτρθςαν τισ κερμοκραςίεσ τόςο 
βραχυπρόκεςμα όςο και μακροπρόκεςμα, ενϊ υπολόγιςαν και τθν κατανάλωςθ 
θλεκτριςμοφ. Επιπλζον, οργανϊκθκε μία εκπαιδευτικι εκδρομι των παιδιϊν ςτο Güssing τθσ 
Αυςτρίασ, πόλθ γνωςτι για τθ εκμετάλλευςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 
 
Πταν οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ ςυνόψιςαν τισ εμπειρίεσ τουσ πάνω ςτθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ ςτο ςχολείο τουσ, προϊκθςαν τα μακιματα που ζμακαν μζςω αφιςϊν για άλλουσ 
μακθτζσ και ζγραψαν γράμματα προσ το διευκυντι του ςχολείου και του Κοινοτικοφ 
Συμβουλίου. Επίςθσ, κάλεςαν και ζνα μζλοσ τθσ Ουγγρικισ Βουλισ για να παρουςιάςει τα 
αποτελζςματα του προγράμματοσ. Χάρθ ςτο πρόγραμμα, οι μακθτζσ κατάφεραν να ωκιςουν 
το διμαρχο να επενδφςει χριματα για τθν αντικατάςταςθ των παλιϊν πορτϊν και 
παρακφρων με καινοφργια, με ςτόχο τθν περεταίρω αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 
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Σα ςχολεία τθσ ALMADA ζλαβαν δράςθ για τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ και νεροφ  
 
Και τα 5 ςχολεία που ςυμπεριλιφκθκαν ςτο πρόγραμμα από το Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ 
Almada εφάρμοςαν τα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και παρουςίαςαν αξιοπρόςεκτα 
αποτελζςματα, κυρίωσ όςον αφορά τθν κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ και νεροφ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα καλφτερα αποτελζςματα παρατθρικθκαν ςτον θλεκτριςμό, κακϊσ το πρόβλθμα του 
υπερβολικοφ φωτιςμοφ εντοπίςτθκε και διορκϊκθκε. Θ απομάκρυνςθ αυτϊν των περιττϊν 
λαμπϊν και θ αντικατάςταςθ των λαμπτιρων πυρακτϊςεων με πιο αποτελεςματικοφσ 
λαμπτιρεσ φκοριςμοφ, επζτρεψε τθ διατιρθςθ των ίδιων επιπζδων φωτιςμοφ και οδιγθςε 
ςε ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

 
Σθμαντικότατθ ιταν και θ αυςτθρι παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ, θ οποία είχε 
αρχικά κεωρθκεί ωσ το μεγαλφτερο πρόβλθμα κατανάλωςθσ ςε αρκετά ςχολεία λόγω ςυχνϊν 
ριξεων ςτουσ ςωλινεσ φδρευςθσ. Ο εντοπιςμόσ αυτϊν των προβλθματικϊν καταςτάςεων ςε 
πρϊιμο ςτάδιο επζτρεψε ςτα ςχολεία να εφαρμόςουν άμεςα μζτρα επιςκευισ, τα οποία 
οδιγθςαν ςε ςθμαντικι εξοικονόμθςθ νεροφ. 

 
Ζνα ςχολείο προχϊρθςε ζνα βιμα πιο μπροςτά, εγκακιςτϊντασ μία ολοκαίνουργια πόρτα 
ειςόδου,  θ οποία επζτρεψε τθν αποφυγι απϊλειασ κερμότθτασ, οδθγϊντασ με τθ ςειρά τθσ 
ςτθ λιγότερθ χριςθ των θλεκτρικϊν κερμαςτρϊν, που ιταν υπεφκυνεσ για τθν υπερβολικι 
κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο. 
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Οι αποτελεςματικότερεσ μζκοδοι ςτον τομζα τθσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ εφαρμόςτθκαν από ςχολεία ςτθν 
ΠΟΛΩΝΚΑ που είχαν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα Euronet 50/50  
Μζςα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ EURONET 50/50, μακθτζσ από 11 ςχολεία ςτθν 
Ρολωνία ανζλαβαν το ζργο τθσ μελζτθσ και μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτα ςχολεία 
τουσ. Αποδείχκθκαν ιδιαίτερα δθμιουργικοί και κατάφεραν να επιτφχουν εντυπωςιακά 
αποτελζςματα! Ραρακάτω κα βρείτε μερικζσ από τισ πλζον αποτελεςματικζσ τουσ μεκόδουσ: 

 
Κάποια από τα ςχολεία αποφάςιςαν να κεςπίςουν τθ λεγόμενθ ‘‘χολικι Τπθρεςία 

Περιβάλλοντοσ’’, τα μζλθ τθσ οποίασ είναι υπεφκυνα για το κλείςιμο των αχρείαςτων φϊτων 
(π.χ. τα φϊτα ςτουσ διαδρόμουσ κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων), μθ χρθςιμοποιοφμενου 
εξοπλιςμοφ και ανοιχτϊν βρυςϊν, κακϊσ και για τθν αναφορά οποιαςδιποτε βλάβθσ που 
μπορεί να προκαλζςει υπερβολικι κατανάλωςθ ενζργειασ. Χάρθ ςτθ δραςτθριότθτά τουσ, θ 
ενζργεια πλζον χρθςιμοποιείται ςτο ςχολείο με πολφ πιο ςωςτό και λογικό τρόπο. 

Οι μετριςεισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, που πραγματοποιικθκαν από μακθτζσ με ςυςκευζσ 
μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, τισ οποίεσ ζλαβαν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ, 
απζδειξαν ότι οι υπολογιςτζσ, τα φωτοτυπικά μθχανιματα, θ τθλεόραςθ κακϊσ και άλλεσ 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ καταναλϊνουν μεγάλα ποςά ενζργειασ ακόμα και όταν βρίςκονται ςε 
λειτουργία αναμονισ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο οι μακθτζσ αποφάςιςαν να 
ετοιμάςουν καρτζλεσ που κα υπενκυμίηουν και ςτουσ ίδιουσ και ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, να 
κλείνουν εντελϊσ κάκε θλεκτρονικι ςυςκευι όταν δε χρθςιμοποιείται. 

Ραρόμοιεσ καρτζλεσ δθμιουργικθκαν και για τουσ διακόπτεσ φωτιςμοφ και τισ βρφςεσ με 
ςτόχο να ενκαρρφνουν τόςο μακθτζσ όςο και κακθγθτζσ να εξοικονομοφν τθν ενζργεια που 
χρθςιμοποιείται για το φωτιςμό και να μθ ςπαταλοφν πολφ νερό. 

Ρροκειμζνου να ςυμμετάςχει ολόκλθρθ θ ςχολικι κοινότθτα ςε δραςτθριότθτεσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ, μακθτζσ από τισ Ενεργειακζσ Ομάδεσ οργάνωςαν εκπαιδευτικζσ & ενθμερωτικζσ 
εκςτρατείεσ. Χρθςιμοποίθςαν διάφορα μζςα επικοινωνίασ για να ςυνδεκοφν με τισ ομάδεσ-
ςτόχουσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων: φυλλαδίων και αφιςϊν με ςυμβουλζσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτθν κακθμερινι ηωι, ανακοινϊςεισ ςε φωτεινοφσ πίνακεσ, παραςτάςεισ, 
παρουςιάςεισ, άρκρα ςε ςχολικζσ εφθμερίδεσ κτλ. Θ δθμιουργικότθτά τουσ ιταν πραγματικά 
αςτείρευτθ. 

Χάρθ ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν και των δαςκάλων, τα περιςςότερα ςχολεία 
κατόρκωςαν να εξοικονομιςουν ενζργεια. Σαν επιβράβευςθ, τα ςχολεία ζλαβαν 50% των 
αποταμιευμζνων χρθμάτων, τα οποία κα μποροφςαν να ξοδζψουν για οποιοδιποτε ςκοπό 
επικυμοφςαν. Τα περιςςότερα ςχολεία αγόραςαν με τα χριματα αυτά επιπρόςκετο εξοπλιςμό 
και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν εργαςία με τουσ μακθτζσ. 
Επιβραβεφτθκαν, επίςθσ, και μακθτζσ από τισ ομάδεσ ενζργειασ· για παράδειγμα το Δθμοτικό 
Σχολείο Νο 14 από το Bielsko-Biała οργάνωςε για κείνουσ ζνα ταξίδι ςτο Ευρωπαϊκό Λςτορικό 
Κζντρο ςτο Pacanów. 



 

 20 

ΧΟΛΕΚΑ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ: οι καλλιτζχνεσ ςτθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ 
 
Τζςςερα ςχολεία ςτθν Κριτθ ςυμπεριλιφκθκαν ςτο δίκτυο 50/50: το 2ο Δθμοτικό Σχολείο 
Αρχανϊν, το 40ο Δθμοτικό Σχολείο Θρακλείου, το 3ο και το 10ο Γυμνάςιο Θρακλείου. 

 
 

Ομάδεσ Ενζργειασ ςυγκροτικθκαν ςε κάκε ςχολείο και οι μακθτζσ, υπό τθν κακοδιγθςθ 
των δαςκάλων τουσ, ξεκίνθςαν τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ του προγράμματοσ 50/50. 
Ρραγματοποίθςαν μετριςεισ, ξεκίνθςαν να παρακολουκοφν τθν κατανάλωςθ κερμότθτασ και 
θλεκτριςμοφ, εφάρμοςαν αποτελεςματικζσ μεκόδουσ αποφυγισ απϊλειασ κερμότθτασ ενϊ 
παράλλθλα προςπάκθςαν να διατθριςουν μία κατάλλθλθ κερμοκραςία, αποφεφγοντασ τθν 
υπερβολικι χριςθ θλεκτρικϊν ςωμάτων κζρμανςθσ.  
 
Οι μακθτζσ ετοίμαςαν αφίςεσ και ειδικά ςιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, τα οποία 
τοποκζτθςαν ςτουσ τοίχουσ των ςχολείων τουσ. Μζλθ των ομάδων ενζργειασ ενκάρρυναν 
όλουσ τουσ υπόλοιπουσ να ακολουκιςουν τθ μεκοδολογία του 50/50 για τθν επίτευξθ των 
καλφτερων δυνατϊν αποτελεςμάτων όςον αφορά τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςε όλο το 
ςχολικό κτίριο. 
 
Ο ενκουςιαςμόσ των μακθτϊν, θ φανταςία και οι πρωτοβουλίεσ τουσ ςε ςυνδυαςμό με το 
ενδιαφζρον και τθν εξαιρετικι δουλειά των δαςκάλων τουσ είναι πραγματικά απίςτευτα, 
χωρίσ να υπολογίηονται τα μακιματα ςχετικά με τθν ενζργεια και τθν υιοκζτθςθ τθσ 
μεκοδολογίασ ςτα ςχολεία. 
 
Οι μακθτζσ ςυνζκεςαν τραγοφδια για τθν ενζργεια, ζγιναν θκοποιοί και ςκθνοκζτεσ, κακϊσ 
και ςχεδιαςτζσ ζξυπνων και χριςιμων παιχνιδιϊν και ιδιαίτερων καινοτόμων καταςκευϊν 
ςχετικϊν με τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 
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χολεία ςτθ λοβενία: μουςικι για τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ … Και πολλά άλλα! 
 
Στθ Σλοβενία ςυμμετείχαν πζντε διαφορετικά ςχολεία ςτο πρόγραμμα Euronet 50/50. Τα 
ςχολεία οργάνωςαν πολλζσ δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, μεταξφ των οποίων είναι και οι 
ακόλουκεσ: 

 
 
 
 
 
 
 

Στα πλαίςια του προγράμματοσ Euronet 50/50 του διαγωνιςμοφ ενζργειασ, ζνα 
ςχολείο ςυνζκεςε το ζκεςε το ECO RAP, ζνα τραγοφδι με ιςχυρό μινυμα. 
Ακολουκεί το ρεφρζν: 
 

GREEN SCHOOL – THIS IS THE RULE! 
LET'S TURN OFF THE ENGINES 
AND TURN ON OUR HEARTS 

THIS WILL BE THE BETTER START! 
 

(ΠΡΑΚΝΟ ΧΟΛΕΚÓ – ΑΤΣΟ ΕΚΝΑΚ ΣΟ ΩΣÓ! 
Α ΚΛΕΚΟΤΜΕ ΣΗ ΜΗΧΑΝΗ 

ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΡΔΚΑ ΜΑ ΑΝΟΚΧΣΗ 
ΓΚΑ ΜΚΑ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΡΧΗ!) 

 

 
Ραρά το γεγονόσ ότι πζντε διαφορετικά ςχολεία ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα 50/50, κατά τθν 
πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ, τα τελευταία δφο χρόνια όλοι 
κατζλθξαν ςε ςχεδόν τα ίδια ςυμπεράςματα και ευριματα. Μετά από μακροπρόκεςμεσ 
μετριςεισ κερμοκραςίασ, όλεσ οι ομάδεσ ενζργειασ ςυνειδθτοποίθςαν ότι τα δωμάτια ςτο 
ςχολείο είναι αρκετά πιο ηεςτά απ’ όςο χρειάηεται γεγονόσ που οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι 
ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ μπορεί να επιτευχκεί μόνο μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ 
κερμοκραςίασ. 

 
Οι μακθτζσ και δάςκαλοι εργάςτθκαν επιμελϊσ για τθν εξοικονόμθςθ θλεκτριςμοφ, 
κζρμανςθσ και νεροφ. Στα ςχολεία μασ γνωρίηουν ότι πολλά μποροφν να αλλάξουν μόνο με 
τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν και των δαςκάλων ςχετικά με τισ 
δραςτθριότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, δράςεισ που κατά κφριο λόγο είναι δωρεάν! 
Οι πιο επιτυχθμζνεσ δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα ςχολεία: 
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 ςχολικι ενζργεια – ‘‘περιβαλλοντετζκτιβσ’’ (ζνασ μακθτισ ςε κάκε τάξθ υπεφκυνοσ για 
το κλείςιμο των φϊτων και των παρακφρων μετά το τζλοσ του μακιματοσ), 

 mascot Žarko (ο Λάμπασ Μπομπ – Bulb Bob), 

 τοποκζτθςθ αφιςϊν ςτουσ διαδρόμουσ και αυτοκόλλθτων  εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε 
κάκε δωμάτιο (πάνω από διακόπτεσ,  πόρτεσ ειςόδου, παράκυρα, υπολογιςτζσ και 
βρφςεσ προσ υπενκφμιςθ όλων να εξοικονομοφν ενζργεια και άλλουσ πόρουσ) και  

 διοργάνωςθ θμζρασ χωρίσ θλεκτριςμό. 

VI. Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ EURONET 50/50  
Οι εμπειρίεσ του προγράμματοσ 50/50 αξιολογικθκαν ςυνολικά· οι απόψεισ τόςο των 
δαςκάλων όςο και των μακθτϊν των βαςικϊν ςχολείων κακϊσ και οι οπτικζσ των ςυνεργατϊν 
του προγράμματοσ ςυμπεριλιφκθκαν ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Συνολικά 52 δάςκαλοι και 
1082 μακθτζσ από 8 χϊρεσ αξιολόγθςαν το πρόγραμμα. Επιπροςκζτωσ, 8 από τουσ 9 
ςυνεργάτεσ του προγράμματοσ παρζδωςαν γραπτι αξιλόγθςθ. Μερικά από τα ςθμαντικότερα 
ευριματα ςυνοψίηονται παρακάτω. 

Δάςκαλοι & μακθτζσ 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ πλθροφόρθςθ από τα ςχολεία ιταν πολφ κετικι. Τόςο δάςκαλοι όςο 
και μακθτζσ κεϊρθςαν ότι το πρόγραμμα ιταν διαςκεδαςτικό, ενδιαφζρον και χριςιμο. Οι 
περιςςότεροι από αυτοφσ ιταν πρόκυμοι και ενκουςιϊδεισ. Οι δάςκαλοι κεϊρθςαν ότι ιταν 
εξαιρετικά ικανοποιθτικό να παρατθροφν τθν ουςιαςτικι αλλαγι ςυμπεριφοράσ και τον 
τρόπο με τον οποίο ςθμαντικά ποςά ενζργειασ μποροφν να εξοικονομθκοφν μζςω οριςμζνων 
μικρϊν και απλϊν αλλαγϊν νοοτροπίασ, χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια ι ςοβαρζσ επανδφςεισ. 
Το πρόγραμμα κατζςτθςε τθν ενεργειακι κατανάλωςθ ςτο ςχολείο πολφ πιο εμφανι και 
βοικθςε τουσ χριςτεσ του κτιρίου να ςυνειδθτοποιιςουν τθν επίδραςθ των δικϊν τουσ 
προςωπικϊν πράξεων ςτθ χριςθ ενζργειασ του ςχολείου. Σχεδόν όλα τα βαςικά ςχολεία του 
προγράμματοσ εκτίμθςαν ότι το πρόγραμμα κα επθρεάςει τθ χρθςιμοποίθςθ ενζργειασ και 
ςτο μζλλον (μακροπρόκεςμεσ επιδράςεισ)*κλίμακα 1-5]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πςον αφορά ςτο πραγματικό περιεχόμενο του προγράμματοσ, οι δάςκαλοι κλικθκαν να 
αξιολογιςουν ςυγκεκριμζνα δφο πραγματα: Το πρόγραμμα των εννζα βθμάτων και το 
εκπαιδευτικό πακζτο Ε-pack (πακζτο διδαςκαλίασ που περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ, τα μοντζλα, 
τισ ιδζεσ, τισ ςυμβουλζσ και τον εξοπλιςμό μετριςεων για τθ διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ 
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Ο *ςυνεργάτθσ του προγράμματοσ* μασ ενκάρρυνε και 
βοικθςε αρκετά ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςτο … 

*Θ Σχολικι Εφορία* ζλαβε ενεργά μζροσ ςτθν υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ ςτο ςχολείο:4,1 

Θ ιδεολογία του προγράμματοσ επεκτάκθκε από τθν Ομάδα 
Ενζργειασ ςε ολόκλθρο το ςχολείο: 4,2 

Ιταν αρκετά εφκολο να ενταχκοφν οι δραςτθριότθτεσ ςτθν 
κακθμερινι ηωι του ςχολείου: 3,8 

Το εκπαιδευτικό υλικό, οι μζκοδοι και οι εργαςίεσ που μασ 
παρείχε ο *ςυνεργάτθσ του προγράμματοσ* ιταν χριςιμεσ: … 

Το πρόγραμμα ιταν ενδιαφζρον από τθν οπτικι των μακθτϊν 
και των δαςκάλων: 4,6  

Συμφωνϊ απολφτωσ Συμφωνϊ ςε κάποιο βακμό Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ 

Διαφωνϊ ςε κάποιο βακμό Διαφωνϊ πλιρωσ Δεν γνωρίηω 
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Δράςθσ 50/50). Το ςφςτθμα είχε πολφ κετικι αποδοχι. Για παράδειγμα, θ ‘‘ςυγκρότθςθ τθσ 
Ενεργειακισ Ομάδασ’’ κεωρικθκε εξαιρετικά χριςιμθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. 
Επιπλζον, θ ‘‘μακροπρόκεςμθ μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ και παρακολοφκθςθ τθσ ενζργειασ’’ 
χαρακτθρίςτθκε ωσ πραγματικά βοθκθτικι από ςχεδόν όλουσ τουσ δαςκάλουσ. Οριςμζνα 
βιματα που κεωρικθκαν ςθμαντικά από όλα τα ςχολεία, ιταν θ ‘‘διάδοςθ των μζςων που 
απαιτοφν επζνδυςθ’’ (οριςμζνοι διμοι υποφζρουν από ςοβαρι ζλλειψθ χρθμάτων και, 
επομζνωσ, δεν διατίκενται κακόλου κονδφλια ακόμα και για τισ πλζον αςιμαντεσ επενδφςεισ) 
και θ ‘‘χρθςιμοποίθςθ και κίνθςθ των χρθμάτων που λαμβάνει το ςχολείο ωσ επιβράβευςθ 
των προςπακειϊν του’’ (δεν ιταν όλα τα ςχολεία ςε κζςθ να εξοικονομιςουν ενζργεια και 
λόγω αυτοφ δεν ζλαβαν χριματα τα οποία κα μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν. Πςον αφορά 
το Ε-pack, οι δάςκαλοι κεϊρθςαν ότι αποτελεί ζνα ενδιαφζρον και καλοςχεδιαςμζνο 
εκπειδευτικό υλικό, ενϊ αυτό που εκτίμθςαν ιδιαίτερα ιταν ότι τα φφλλα εργαςίασ που 
περιγράφονταν μζςα ιταν πολφ πρακτικζσ και εφκολεσ ςτθν κατανόθςθ και διεκπεραίωςθ. 
 
Οι δάςκαλοι ιταν ςχετικά ευχαριςτθμζνοι από τθν υποςτιριξθ που ζλαβαν από τουσ 
ςυνεργάτεσ τουσ προγράμματοσ. Από τθ μία, ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ προςωπικϊν 
επιςκζψεων  (από τουσ ςυνεργάτεσ ι άλλουσ ειδιμονεσ) ςε ςχολεία κα αποδεικνυόταν 
μάλλον χριςιμοσ και, από τθν άλλθ, τα ςχολεία αιςκάνονταν ότι τουσ παρεχόταν υποςτιριξθ, 
ιδζεσ και ςυμβουλζσ οποτεδιποτε τισ χρειάηονταν. Ραρουςιάςτθκαν κι άλλεσ ακόμα 
προκλιςεισ ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Μακράν θ ςθμαντικότερθ από αυτζσ ιταν θ 
ζλλειψθ χρόνου. Θ ςχολικι ηωι είναι αρκετά πυρετϊδθσ και ταυτόχρονα υπάρχουν πολλζσ 
εργαςίεσ που περιμζνουν να ολοκλθρωκοφν. Αποτζλεςε πραγματικι πρόκλθςθ για τουσ 
δαςκάλουσ να βρουν χρόνο να αφιερϊςουν ςτθν ορκι εφαρμογι του προγράμματοσ με τουσ 
μακθτζσ. Ωςτόςο, τα βαςικά ςχολεία επζξειξαν ουςιαςτικι αφοςίωςθ ςτο ζργο και ικελαν 
πραγματικά να επιτφχουν. Ζτςι, εργάςτθκαν ςκλθρά για να ολοκλθρϊςουν το πρόγραμμα. 

Οι μακθτζσ κλικθκαν να εκτιμιςουν ςε κλίμακα από 1-5 (όςο μεγαλφτεροσ ο αρικμόσ, τόςο 
καλφτερα) πόςα πράγματα πιςτεφουν ότι ζμακαν και πόςο απόλαυςαν τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτο πρόγραμμα. Ο μζςοσ όροσ των απαντιςεων ςε αυτζσ τισ ερωτιςεισ ιταν αρκετά πάνω 
από το 4, γεγονόσ εξαιρετικά κετικό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχεδόν όλοι οι δάςκαλοι ςτα βαςικά ςχολεία διλωςαν ότι πιςτεφουν ότι οι δραςτθριότθτεσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κα ςυνεχιςτοφν ςτο ςχολείο τουσ, με τον ζνα ι με τον άλλον τρόπο, 
ακόμα και μετά το πζρασ του προγράμματοσ. 
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Ρόςο ενδιαφζρουςα και διαςκεδαςτικι πιςτεφετε ότι ιταν 
ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα 50/50; Μζςοσ όροσ: 4.4 

Ρόςα πιςτεφετε ότι μάκατε ςχετικά με τθν ενζργεια και τθν 
εξοκονόμθςι τθσ κατά τθν περίοδο ςυμμετοχισ ςασ ςτο 

πρόγραμμα 50/50; Μζςοσ όροσ: 4.2 
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υνεργάτεσ προγράμματοσ  
 
Αυτό που μζχρι τϊρα οι περιςςότεροι αναφζρουν ωσ καλφτερθ εμπειρία του προγράμματοσ 
50/50 ιταν θ αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν (και των δαςκάλων) κακϊσ και θ 
αφοςίωςθ, ο ενκουςιαςμόσ και θ προςπάκεια που είναι πρόκυμοι να καταβάλουν για τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν προϊκθςθ του προγράμματοσ.  Από τθν άλλθ, οι ςυνεργάτεσ 
ζνοιωςαν ταυτόχρονα και τθν πίεςθ από τθν ζλλειψθ χρόνου ςτο ςχολείο – μερικζσ φορζσ 
φαινόταν ότι απλά δε κα υπιρχε αρκετόσ χρόνοσ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του. Επιπλζον, 
ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, παρατθρικθκε μία ζλλειψθ διάκεςθσ και ςυνεργαςίασ από τισ 
Σχολικζσ Εφορείεσ και μερικζσ φορζσ, ο υπολογιςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ και/ι θ επιςτροφι 
των χρθμάτων πίςω ςτα ςχολεία αποδεικνυόταν πολφ περίπλοκθ. Δεν ιταν όλοι οι 
ςυνεργάτεσ ευχαριςτθμζνοι με τθν εξοικονόμθςθ που επετεφχκθ ςτθ χϊρα τουσ, αλλά όλοι 
ζνοιωςαν ικανοποιθμζνοι με τα πιο ςθμαντικά αποτελζςματα: αυξθμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ, 
αλλαγι νοοτροπίασ και ςυμπεριφορϊν. 
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VII. ΕΝΣΑΧΙΕΚΣΕ ΣΟ ΔΚΚΣΤΟ !!!!!!!!!!!! 
 
 
Αν επικυμείτε να λάβετε μζροσ ςε μία ευρωπαϊκι δράςθ με ςτόχο το ‘‘ςαμποτάη’’ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ, μοιραςτείτε τισ εμπειρίεσ ςασ με άλλα ςχολεία του δικτφου, 
ενθμερωκείτε για τθν ενζργεια ςτο ςχολείο ςασ, τεκείτε επί κεφαλισ τθσ ενεργειακισ 
αποταμίευςθσ και λάβετε ακόμα και χρθματοδότθςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ βελτίωςθ του 
ςχολείου ςασ...........  

 

ΕΝΤΑΧΚΕΛΤΕ ΣΤΟ ΔΛΚΤΥΟ! 
 
Είναι πολφ εφκολο!!! 
 
 
1. Συμπλθρϊςτε το ςφμφωνο που είναι διακζςιμο ςτθν 
ιςτοςελίδα:  http://escoles.euronet50-50.eu/ 
 
 
2. Υπογράψτε τθ ςυμφωνία μεταξφ του ςχολείου ςασ 
και τθσ Σχολικισ Εφορείασ ι μεταξφ τθσ Ενεργειακισ 
Ομάδασ και τθσ ομάδασ διεφκυνςθσ του ςχολείου ςασ 
αν το ςχολείο είναι αυτό που πλθρϊνει τουσ 
λογαριαςμοφσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα νζα μζλθ κα λάβουν ζνα ζγγραφο ςυμμετοχισ και ζνα Ε-pack (εκπαιδευτικό πακζτο) για 
τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ 50/50. Αν ζχετε οποιαδιποτε αμφιβολία, απλά ρωτιςτε μασ 
επικοινωνϊντασ μζςω τθσ διεφκυνςθσ: euronet@diba.cat  ι info@cea.org.cy . 
 

 
 
 
 

http://escoles.euronet50-50.eu/
mailto:euronet@diba.cat
mailto:info@cea.org.cy
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58 χολεία ςε ολόκλθρθ τθν Ευρώπθ ζχουν ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα Euronet 50/50 

δθμιουργώντασ το Δίκτυο 50/50. Σο Δίκτυο ςυνεχίηει να δρα και να μεγαλώνει με το 
EURONET 50/50 max  όπου 500 ςχολεία από 13 χώρεσ λαμβάνουν μζροσ! !  

 

 
 

ΕΛΑΣΕ ΜΑΖΚ ΜΑ!!! ΜΑΖΚ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΕΞΟΚΚΟΝΟΜΗΟΤΜΕ ΠΟΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΚΑ
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VIII. ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΚΧΑΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

υνεργαηόμενεσ Σοπικζσ Αρχζσ και χολεία: 
 
Χώρα χολείο Διμοσ 

ΛΣΡΑΝΛΑ Sant Domènec Sta Margarida i els Monjos 

Castell d'Òdena Òdena 

Mare de Déu del Patrocini Cardona 

Abat Oliba Cornellà de Llobregat 

Escola Benviure Sant Boi de Llobregat  

Sant Joan Berga 

Sant Jordi Vilanova i la Geltrú 

Sant Pau Sant Pol de Mar 

La Monjoia Sant Bartomeu del Grau 

Sant Esteve Castellar del Vallès 

El Turó Montcada i Reixac 

Pau Casals Montmeló 

La Tordera Santa Maria de Palautordera 

ΕΛΛΑΔΑ 2ο Δθμοτικό Σχολείο Αρχανϊν Αρχάνεσ 

40ό Δθμοτικό Σχολείο Θρακλείου Θράκλειο 

3ο Γυμνάςιο Θρακλείου 

10ο  Γυμνάςιο Θρακλείου 

ΣΛΟΒΕΝΛΑ Δθμοτικό Σχολείο Miha Pintar Toledo Velenje 

Δθμοτικό Σχολείο Anton Askerc 

Δθμοτικό Σχολείο Salek 

Δθμοτικό Σχολείο Frana Rosa Celje 

Δθμοτικό Σχολείο Smartno Slovenj Gradec Gradec  

ΦΛΝΛΑΝΔΛΑ Huutoniemen koulu,  Vaasa 

Länsimetsän koulu 

Isonkylän koulu, Laihia Jakkula 

Joupin koulu Seinäjoki 

Isokylän koulu, Seinäjoki Isorehto 

ΛΤΑΛΛΑ Δθμοτικό Σχολείο “I Circolo”  Lanciano  

Δθμοτικό Σχολείο “II Circolo”  

Δθμοτικό Σχολείο “III Circolo”  

Γυμνάςιο “G. Mazzini” 

Γυμνάςιο “Umberto I” 

Γυμνάςιο “D'Annunzio” 
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Χώρα χολείο Διμοσ 

ΡΟΛΩΝΛΑ Σχολικό Συγκρότθμα No 1  Raciechiwice 

Δθμοτικό Σχολείο No 2  Niepołomice 

Δθμοτικό Σχολείο του Józef Piłsudski   Niepołomice 

Δθμοτικό Σχολείο No 11  Dąbrowa Górnicza 

Ρεριβαλλοντικό Δθμοτικό Σχολείο No 7  Bielawa 

Δθμοτικό Σχολείο Janów 

Δθμοτικό Σχολείο No 7  Cieszyn 

Δθμοτικό Σχολείο No 13  Bielsko-Biała 

Σχολικό Συγκρότθμα ςτο Jadachy  Chmielów 

Δθμοτικό Σχολείο No 10  Bielawa 

Δθμοτικό Σχολείο No 4  

ΓΕΜΑΝΛΑ Grundschule am Schäfersee Berlin 

Rosa-Luxemburg-Schule 
  

Potsdam 

ΟΥΓΓΑΛΑ Bem József Általános Iskola Balatonfüred 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
  

Gyenesdiás 

Mikszáth Utcai Általános Iskola Marcali 

Boglári Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Balatonboglár 

Szabó István Általános Iskola Cserszegtomaj 

Általános Művelődési Központ Általános Iskola Sármellék 

Balatonendrédi Általános Iskola Balatonendréd 

ΡΟΤΟΓΑΛΛΑ Colégio Campo de Flores Caparica 

Externato Frei Luís de Sousa Almada 

Escola Básica Integrada Elias Garcia Sobreda da Caparica 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Prof. Ruy Luís 
Gomes 

Laranjeiro 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de 
Andrade 

Almada 
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χολικό Δίκτυο ςτθν ΚΤΠΡΟ 
υνεργαηόμενεσ Σοπικζσ Αρχζσ και χολεία ςτθν Κφπρο: 
 

χολείο Διμοσ/Κοινότθτα 

Δθμοτικό Σχολείο Μελζτιο Λυκροδόντασ 

Δθμοτικό Σχολείο Εργατϊν Εργάτεσ 

Δθμοτικό Σχολείο Επιςκοπισ Επιςκοπι 

Δθμοτικό Σχολείο Ψθμολόφου Ψθμολόφου 

4
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Αγλαντηιάσ Αγλαντηιά 

Λφκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμεια 

Δθμοτικό Σχολείο Ακθζνου Ακθζνου 

28
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Κάτω Ρολεμιδιϊν Κάτω Ρολεμίδια 

2
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Καϊμακλί 

15
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Κάτω Ρολεμιδιϊν Κάτω Ρολεμίδια 
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16 ΟΡΓΑΝΚΜΟΚ ΔΚΑΔΚΔΟΤΝ ΣΗΝ ΚΔΕΑ «50/50» Ε ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ 
Δεκαζξι εταίροι από δεκατρείσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ζμπειροι ςτα κζματα 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ενεργειακισ εκπαίδευςθσ, ενϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ 

ςχθματίηοντασ μια δυνατι ομάδα για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ EURONET 

50/50 Max:  

1. Επαρχιακό Συμβοφλιο τθσ Βαρκελϊνθσ (Λςπανία, ES) – Συντονιςτισ: www.diba.cat  

2. Ζνωςθ Διμων Ρολωνικοφ Δικτφου “Energie Cités” (“Energie Cités”) (Ρολωνία, PL): 

www.pnec.org.pl 

3. Τοπικόσ Οργανιςμόσ για τθν Ενζργεια και το Ρεριβάλλον  (Λταλία, IT): 

www.alesachieti.it 

4. Ρανεπιςτιμιο τθσ Βάαςα (Φινλανδία, FI): www.uva.fi 

5. Ρεριφζρεια Κριτθσ (Ελλάδα, EL): www.crete.gov.gr 

6. Ανεξάρτθτο Λνςτιτοφτο Ρεριβαλλοντικϊν Κεμάτων (Γερμανία, DE): www.ufu.de  

7. Ενεργειακό Γραφείο των Ρεριφερειϊν Σαβίνιςκα, Σαλζςκα και Κορόςκα (Σλοβενία, SI): 

www.kssena.si  

8. Ρεριφερειακό Ενεργειακό Γραφείο του Κάουνασ (Λικουανία, LT): www.krea.lt  

9. Διμοσ του Ηάγκρεμπ (Κροατία, HR): www.zagreb.hr  

10. Σχολι Διοικθτϊν τθσ ίγα (Λετονία, LV): www.rms.lv  

11. TOP-ENVI Tech Μπρνο (Τςεχία, CZ): www.topenvi.cz  

12. Ενεργειακό Γραφείο τθσ Φλωρεντίασ (Λταλία, IT): www.firenzenergia.it  

13. Συμμαχία για το Κλίμα Αυςτρία (Αυςτρία, AT): www.klimabuendnis.at 

14. Επαρχιακό Συμβοφλιο τθσ Χουζλβα (Λςπανία, ES): www.diphuelva.es 

15. Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Ρολιτϊν  (Κφπροσ, CY): www.cea.org.cy    

16. Ενεργειακό Γραφείο τθσ Βυςότςινα (Τςεχία, CZ): www.eav.cz  

 

www.euronet50-50max.eu/ 
www.escoles.euronet50-50.eu/ 

 
 
 

υντονιςτισ του προγράμματοσ:   υντονιςτισ για τθν Κφπρο: 
 

 
 
 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
Comte d’Urgell 187, 2a planta 
08036 Barcelona 
Tel.: 934 022 485 
www.diba.cat 
euronet@diba.cat 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
Oδόσ Λεφκωνοσ 10-12, 1011, Λευκωςία 
Τθλ: 22667716, 22667726 
φάξ: 22667736 
info@cea.org.cy 
www.cea.org.cy 

βρείτε μασ ςτο : ‘Ενεργειακό Γραφείο’ 

http://www.diba.cat/
http://www.pnec.org.pl/
http://www.alesachieti.it/
http://www.uva.fi/
http://www.crete.gov.gr/
http://www.ufu.de/
http://www.kssena.si/
http://www.krea.lt/
http://www.zagreb.hr/
http://www.rms.lv/
http://www.topenvi.cz/
http://www.firenzenergia.it/
http://www.klimabuendnis.at/
http://www.diphuelva.es/
http://www.cea.org.cy/
http://www.eav.cz/
http://www.euronet50-50max.eu/
http://www.escoles.euronet50-50.eu/
http://www.cea.org.cy/

