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Η μοναδική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου ανήκει στους συντάκτες του. Δεν αντικατοπτρίζει 
απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε ο ΕΣΔΚ ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούνται 

υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. 
 

 
 

50/50 ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 
Αποδοτικότητα και εξοικονόμηση 
ενέργειας στο σχολείο 
 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα σχολεία και τα δημοτικά 
συμβούλια που συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στο πρόγραμμα 50 
/50 του Euronet όπου συνεργάστηκαν και έμαθαν μαζί νέους τρόπους 
εξοικονόμησης και βελτίωσης της χρήσης της ενέργειας. Ευχαριστούμε 
ιδιαιτέρως τους μαθητές εκείνους που τέθηκαν επί κεφαλής των 
δράσεων, αποδεικνύοντας ότι σημαντικά αποτελέσματα μπορούν να 
επιτευχθούν αν προσέξουμε τις καθημερινές μας πράξεις.  



 

 3 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

I. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 50/50 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 5 

II. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 50/50 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ... 9 

III. ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 50/50 10 

IV. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 50/50 ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 
ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

V. ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΘΕΙΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 50/50 15 

VI. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 50/50 ΤΗΣ EURONET 24 

VII. ΜΠΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ !!!!!!!!!!!! 27 

VIII. ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

 



 

 4 

Γίνετε ενεργειακά ευσυνείδητοι με το Euronet 50/50 
 

Από το τελευταίο τρίτο του εικοστού αιώνα, η προστασία του περιβάλλοντος έχει εξελιχθεί 
σε μια σημαντική πρόκληση για τις τοπικές αρχές, η οποία απαιτεί τη συνεργασία τόσο των 
πολιτών όσο και άλλων αρχών. Μια κοινή προσπάθεια που με την πάροδο του χρόνου γίνεται 
ολοένα και πιο σταθερή παρουσιάζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή η συνεργατική 
δράση παίζει σημαντικό ρόλο στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
 

Το EURONET 50/50 αποτελεί ένα καλό και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πρακτικής 
συνεργασίας και υλοποίησης  απλών τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του πλέον 
αναγνωρισμένου περιβαλλοντικού προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο: την κλιματική 
αλλαγή καθώς και  την υπερπαραγωγή και την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας που αυτή 
απαιτεί. 

 
Μέσω του προγράμματος μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει ότι τα δημοτικά συμβούλια, 

οι ομάδες διεύθυνσης των σχολείων, η αφοσίωση δασκάλων και μαθητών, η τεχνική και 
οικονομική υποστήριξη της ΕΕ μέσω του προγράμματος ΙΕΕ και η συνεργασία των μη τοπικών 
οργανισμών που προώθησαν και συντόνισαν το πρόγραμμα σε αυτήν την περιοχή, είναι 
παράγοντες που ταιριάζουν άψογα μεταξύ τους και μπορούν να οδηγήσουν σε μία 
σημαντικότατη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολείων. 

 
Στις περιοχές όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα σημειώθηκε η ανάπτυξη ενός 

επιτυχημένου συνδυασμού παιδαγωγικού υλικού, τεχνικών γνώσεων σχετικά με την ενέργεια, 
ευαισθητοποίησης και δημόσιας διοίκησης. Ορισμένα εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία 
αναδεικνύουν τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, είναι η 
δημιουργία και η συνέχιση της λειτουργίας ομάδων ενέργειας σε κάθε σχολείο, η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση των εκπομπών CO2 και το αυξημένο σχολικό εισόδημα 
χάρη στα χρήματα που εισπράχθηκαν από τις αποταμιεύσεις του 50/50. 

 
Τα πρώτα βήματα που πραγματοποιήθηκαν από την EURONET 50/50 το Μάιο του 2009 

τελειώνουν το Μάιο του 2012· αυτή, ωστόσο, δεν είναι παρά μία διοικητική προθεσμία, 
καθώς το πρόγραμμα κατόρθωσε να επιτύχει έναν από τους πιο δύσκολους στόχους του, τη 
συνέχισή του. το ΔΙΚΤΥΟ 50/50 και το καθοδηγητικό υλικό που αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος διευκολύνει τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών 
σχολείων σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο με τη σειρά του προωθεί την 
ενδυνάμωση της θέσης των μαθητών μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επομένως, 
παρουσιάζει ένα ξεκάθαρο διπλό όφελος. 

 
Η μεθοδολογία είναι ήδη έτοιμη, και τώρα είναι η ώρα των εκπαιδευτικών κοινοτήτων και 

των δήμων να συνεχίσουν τη δράση του 50/50. Ελπίζουμε ότι αυτός ο οδηγός θα 
κινητοποιήσει και θα βοηθήσει τα σχολεία τα αναπτύξουν μία διαδικασία εξοικονόμησης 
ενέργειας και μείωσης των εκπομπών, και ότι μέσω των εμπειριών που αποκτήθηκαν με το 
Euronet 50/50, όλες οι προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν από τα σχολεία και τα 
δημοτικά συμβούλια θα ενωθούν σε έναν κοινό στόχο, να σαμποτάρουν την κλιματική 
αλλαγή. 
 

 
 Συνεργάτες του Euronet 50/50  
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I. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 50/50 ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 
Η νοοτροπία των μαθητών μπορεί να προκαλέσει σημαντική αλλαγή τόσο στο σχολείο όσο 

και στο σπίτι με στόχο τη διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων. Το Euronet 50/50 
επικεντρώθηκε σε αυτό το στόχο κυρίως διδάσκοντας και κινητοποιώντας τους μαθητές να 
εξοικονομούν ενέργεια. Αυτή η δράση δημιούργησε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων με 
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της υλοποίησης του προγράμματος 50/50. Εννέα 
συνεργάτες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες κατόρθωσαν να αναπτύξουν το πρόγραμμα. 
 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Έξυπνο Πρόγραμμα Ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ήδη λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια, από το Μάιο του 2009. 
 

Η ιδέα του 50/50  
 

Με το 50/50, τα σχολεία μπορούν να εφαρμόσουν μία μεθοδολογία που τα βοηθά να 
μάθουν σχετικά με την ενέργεια και την εξοικονόμησή της, κυρίως μέσω της αλλαγής 
νοοτροπίας. Η ιδέα του 50/50 ξεκίνησε στο Αμβούργο το 1994. Ο στόχος του είναι να 
συμπεριλάβει οικονομικές πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας ανάμεσα στα σχολεία και 
τους διευθυντές των σχολικών κτηρίων (συνήθως τοπικές αρχές): το 50% των ενεργειακών 
αποταμιεύσεων που επιτυγχάνεται από τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζονται 
από τους μαθητές και τους δασκάλους επιστρέφονται μέσω χρηματικής πληρωμής Το 
υπόλοιπο 50% θα αποτελέσει αποταμίευση για τη δημόσια αρχή για την αποπληρωμή των 
λογαριασμών. 

Ως αποτέλεσμα, όλοι κερδίζουν: το σχολείο αποκτά επιπρόσθετες πηγές εσόδων, οι 
διευθύνσεις των σχολείων έχουν μικρότερο ενεργειακό κόστος και τα σχολεία ενεργειακής 
απόδοσης συμβάλλουν στην επίτευξη των τοπικών στόχων κατά της κλιματικής αλλαγής. 
 

Η ανάπτυξη του προγράμματος 
 

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος ακολούθησε ένα σύστημα τριών 
σταδίων, συμπεριλαμβανομένων και των σταδίων σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης:  
 

► Πρώτον, οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του συστήματος 50/50 
μελετήθηκαν με ιδιαίτερη έμφαση στα εκπαιδευτικά συστήματα των συνεργάτιδων 
χωρών. Αναπτύχθηκε μία κοινή μεθοδολογία 50/50 και επιλέχθηκαν τα σχολεία που 
θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  

► Δεύτερον, το 50/50 έχει εφαρμοστεί για διάστημα 2 ετών σε 58 σχολεία, τα οποία 
απαρτίζουν το δίκτυο του EURONET 50/50. Κάθε σχολείο έχει δημιουργήσει μία 
Ομάδα Ενέργειας η οποία συντονίζει και επιβλέπει την υλοποίηση ενώ παράλληλα 
έχει αναλάβει την πραγματοποίηση ενεργειακών ελέγχων για να μάθει τις βασικές 
γραμμές ενέργειας των σχολείων και τις δυνατότητες αποταμίευσης. Το κοινό 
εκπαιδευτικό υλικό μπορεί, επίσης, να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του 
προγράμματος που βοήθησαν τα σχολεία να εφαρμόσουν το 50/50.   

► Τέλος, αξιολογήθηκαν οι εμπειρίες και τα αποτελέσματα του προγράμματος στα 
σχολεία.  
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Το Δίκτυο 50/50 εξακολουθεί να παραμένει ενεργό παρέχοντας γνώσεις και 
δραστηριότητες στα σχολεία και αναπτύσσοντας νέα εκπαιδευτικά κέντρα σε όλη την 
Ευρώπη. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφτείτε το:  
www.euronet50-50.eu/ 

 

 

http://www.euronet50-50.eu/
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Κίνητρα για την εφαρμογή του 50/50 στο σχολείο  
 

Τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη του 50/50 είναι πολλά: 
► Το 50/50 ενθαρρύνει τους μαθητές να ενημερωθούν σχετικά με την ενέργεια και να 

γίνουν ενεργειακά ευσυνείδητοι  
► Μία σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας στο σχολείο επιτρέπει τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής κατάστασης και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και  του φωτισμού 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δραστηριότητας 

► Αν μειώσουμε τη χρησιμοποίηση ενέργειας, ταυτόχρονα θα μειώσουμε τα χρήματα 
που ξοδεύουμε γι’ αυτή, με αποτέλεσμα να μπορεί το σχολείο να αποταμιεύσει και 
να επενδύσει σε άλλες προτεραιότητες 

► Η παραγωγή ενέργειας συνήθως συνδέεται άμεσα με την εκπομπή CO2. Αν 
εξοικονομήσουμε ενέργεια, μπορούμε να συμβάλουμε στην ελάττωση των αερίων 
του θερμοκηπίου και των συνεπειών τους στο κλίμα του πλανήτη.  

 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος 
 

Το Euronet 50/50 οδήγησε 58 σχολεία που συμμετείχαν στην εξοικονόμηση ενέργειας με 
τα ακόλουθα κύρια αποτελέσματα:  
 

► Δημιουργήθηκαν 58 σχολικές ομάδες ενέργειας με τα σχολεία και την ομάδα του 
δημοτικού συμβουλίου να εργάζονται με στόχο να υλοποιήσουν τις δράσεις του 
50/50 για τουλάχιστον 2 χρόνια (2010 και 2011) 

► Αναπτύχθηκε μία κοινή μεθοδολογία υλοποίησης του 50/50 στα σχολεία με κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές, ένα εκπαιδευτικό πακέτο, καθώς και συσκευές μέτρησης 
της ενεργειακής κατανάλωσης 

► Κατά τον 1ο χρόνο της εφαρμογής του 50/50, τουλάχιστον ένα 50% των σχολείων του 
Δικτύου 50/50 είχε όντως καταφέρει να εξοικονομήσει ενέργεια. Κατόρθωσαν να 
φτάσουν το στόχο της μείωσης της εκπομπής CO2 κατά 2,5% (εξοικονομώντας 251 Τ 
από CO2) και, σαν επιβράβευση αυτής της αποταμίευσης, έλαβαν κατά μέσο όρο 500€ 
ανά σχολείο. Αυτά τα χρήματα ήταν το αποτέλεσμα της μεταφοράς  50/50 στο 
σχολείο από το διευθυντή του σχολικού κτηρίου. 

 
Ένα βασικό σημείο του προγράμματος ήταν η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων 

και η ανταλλαγή ιδεών και δράσεων μεταξύ των ομάδων ενέργειας και των συνεργατών. Η 
ιστοσελίδα του Δικτύου 50/50 (http://escoles.euronet50-50.eu/) αποτελεί το χώρο όπου 
αυτές οι δραστηριότητες γίνονται ευρέως γνωστές και τα νέα σχολεία που ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν στο 50/50 μπορούν να συμμετάσχουν. 
 

 

http://escoles.euronet50-50.eu/
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II. ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 50/50 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ... 

 

 

 
 

Blog: σύμφωνο που προσφέρεται από το Δίκτυο 50/50 στα σχολεία για να μοιράζονται και 

να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες, τα ενδιαφέρονται, τις δυσκολίες και τις επιτυχίες τους.  

Σύμφωνο: συλλογή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κάθε υπογράφοντος: ποιος θα 

πληρώνει τους λογαριασμούς ενέργειας του κτηρίου και ποιος θα αναλάβει δράση για τη 
μείωση της κατανάλωσής της μέσω της 
αλλαγής των συνηθειών.  

Ομάδα ενέργειας: ομάδα που 

απαρτίζεται από αντιπροσώπους 
μαθητών, δασκάλων, υπηρεσιών 
καθαρισμού, συλλόγων γονέων, 
δημοτικών συμβουλίων και του ατόμου 
επί κεφαλής του προγράμματος.  

Μεθοδολογία: έγγραφο διαθέσιμο 

στο Δίκτυο 50/50 το οποίο επεξηγεί τα 
βήματα που θα πρέπει να γίνουν για τη 
σωστή εφαρμογή του προγράμματος 
50/50.  

Περιοδεία ενέργειας: επίσκεψη 

στους σχολικούς χώρους με στόχο την 
ενημέρωση σχετικά με την κυκλοφορία 
της ενέργειας στο κτήριο: πώς έρχεται, πώς τη χρησιμοποιούμε και πώς φεύγει.  

50% της αποταμίευσης: αυτό είναι το μερίδιο της αποταμίευσης που επιστρέφεται στο 

σχολείο.  

 

 ενθαρρύνετε αλλαγή της νοοτροπίας των χρηστών του κτηρίου 
  συγκροτήσετε την ομάδα ενέργειας 
  ακολουθήσετε την  μεθοδολογία 50/50  για την εξοικονόμηση 

ενέργειας  

  συμμετάσχετε στο Δίκτυο Εuronet 50/50  
 κρατήσετε το blog ενεργό 
  υπογράψετε ένα σύμφωνο με το δημοτικό συμβούλιο ή το άτομο 

που έχει αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ενεργειακής 
κατανάλωσης του σχολείου  

Αν είστε σχολείο 
θα πρέπει να ... 

   παρέχετε μηνιαία στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων 
και ηλεκτρισμού στο  σχολείο (ιστορικά και πρόσφατα δεδομένα)  

   ορίσετε αντιπρόσωπο της ομάδας ενέργειας 
   λάβετε μέρος στην περιοδεία ενέργειας 

   επιστρέψετε στο σχολείο το 50% της αποταμίευσης που επετεύχθη   
   διαδώσετε τη μεθοδολογία σε άλλα σχολεία του δήμου 
   υπογράψετε σύμφωνο συνεργασίας με το σχολείο 

Αν είστε 
Δημοτικό 

Συμβούλιο θα 
πρέπει να ...  
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III. Βήματα εφαρμογής του 50/50  
Αν έχετε ξεκινήσει να διαβάζετε αυτό το κεφάλαιο, ίσως σημαίνει ότι θέλετε να 

ακολουθήσετε το δρόμο του 50/50.  
Συνεχίστε! Θα περάσετε καλά, θα μάθετε πολλά και θα αποταμιεύσετε !  
Ξεκινήστε, είναι πολύ εύκολο ! 

 

ΒΗΜΑ 1. Συγκρότηση της ομάδας ενέργειας: θα αποτελέσει την 
κινητήριο δύναμη του προγράμματος καθώς ρόλος της θα είναι να 
ερευνά, να προτείνει, να ζητά, να ενημερώνει, να αποφασίζει,…  
ΠΟΙΟΣ 
Η ομάδα ή τα άτομα επί κεφαλής της διοίκησης τα οποία επιθυμούν την προώθηση του 
προγράμματος   
 
ΠΩΣ 

 Αποφασίζοντας πώς προτιμάτε να εργαστείτε στο σχολείο: με όλα τα 
τμήματα της 5ης και της 6ης τάξης; Με αντιπροσώπους από όλες τις 
ηλικιακές ομάδες; Με αντιπροσώπους από της 5η και την 6η τάξη;  

 Προσπαθώντας να εμπλέξετε στο πρόγραμμα κι άλλα μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας (οικογένειες,…), άλλους χρήστες του 
σχολικού κτηρίου, το προσωπικό του σχολείου (επιστάτης, προσωπικό 
καθαρισμού,…)  

 Εμπλέκοντας μέλη του δημοτικού συμβουλίου (από τους τομείς του 
περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών και της συντήρησης)  

 
ΓΙΑ ΝΑ ... 

 Σχεδιάσετε εργασίες 
 Προτείνετε δραστηριότητες 
 Διαδώσετε το πρόγραμμα 
 Συντονίσετε το πρόγραμμα 

 

ΒΗΜΑ 2. Αξιολόγηση της ενεργειακής χρήσης του σχολείου  
ΠΟΙΟΣ 
Η διοικητική ομάδα, οι δάσκαλοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το προσωπικό 
συντήρησης  
 
ΠΩΣ 

 Ο επιστάτης του σχολείου θα οργανώσει μία περιοδεία στους σχολικούς 
χώρους δείχνοντας τα συστήματα θέρμανσης και ηλεκτρισμού 

 Είναι σημαντικό να θυμάστε όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία που 
πρόσεξε η ομάδα ενέργειας για να μπορέσει να καταλήξει στην 
ενεργειακή διάγνωση του σχολείου  

ΓΙΑ ΝΑ ... 
 Ενημερωθείτε σχετικά με την ενεργειακή κατάσταση του σχολείου: 

σύστημα θέρμανσης, χαρακτηριστικά του κτηρίου.  
 Εντοπίσετε πιθανούς τρόπους εξοικονόμησης  
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ΒΗΜΑ 3. Γνώση, ευαισθητοποίηση και προγραμματισμός  
ΠΟΙΟΣ 
Η ομάδα ενέργειας, μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης  
 
ΠΩΣ 

 Δραστηριότητες στην τάξη 
 Χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού οδηγού του προγράμματος 
 Προετοιμασία φύλλων εργασιών 
 Ανάθεση εργασιών στα μέλη της ομάδας ενέργειας 

  
ΓΙΑ ΝΑ... 

 Αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την ενέργεια 
 Μάθετε έννοιες όπως: κλιματική αλλαγή, εξοικονόμηση ενέργειας 
 Δημιουργήσετε μία θετική στάση και αντιμετώπιση 

 

ΒΗΜΑ 4. Περιοδεία ενέργειας/επιθεώρηση 
ΠΟΙΟΣ 
Η ομάδα ενέργειας 
ΠΩΣ 

 Ο επιστάτης του σχολείο θα οργανώσει μία περιοδεία στους σχολικούς 
χώρους δείχνοντας τα συστήματα θέρμανσης και ηλεκτρισμού 

 Η ομάδα ενέργειας θα προσέξει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται 
με την ενέργεια και θα συμπληρώσει τις πληροφορίες στα φύλλα 
εργασιών 
 

ΓΙΑ ΝΑ... 

 Μάθετε πώς η ενέργεια έρχεται στο σχολείο, πώς χρησιμοποιείται 
και πώς χάνεται μερικές φορές 

 Καταλήξετε σε μία κοινή διάγνωση 
 Προτείνετε κάποια ζητήματα που θα έπρεπε να μελετηθούν 

περεταίρω 
 

ΒΗΜΑ 5. Συλλογή δεδομένων  
ΠΟΙΟΣ 
Η ομάδα ενέργειας, μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
 
ΠΩΣ 

 Κάνοντας μετρήσεις με συσκευές μέτρησης ενέργειας 
 Ξεκινώντας μία έρευνα σχετικά με τις συνήθειες και την άνεση 

στις αίθουσες και το σχολείο 
 Συμπεριλαμβάνοντας τα ευρήματα σε ένα χάρτη του σχολείου 

 
ΓΙΑ ΝΑ... 

 Ενημερωθείτε σχετικά με τις συνθήκες θερμοκρασίας και 
φωτισμού στο σχολείο 

 Μάθετε τις συνήθειες των χρηστών του σχολείου 
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ΒΗΜΑ 6. Το σχέδιο δράσης του σχολείου 
ΠΟΙΟΣ 

Η ομάδα ενέργειας 
ΠΩΣ 

 Μιλώντας, σκεπτόμενοι και συζητώντας σχετικά με τα ευρήματα 
της χρήσης ενέργειας στο σχολείο 

 Αξιολογώντας την ενεργειακή κατάσταση στο σχολείο 
 

ΓΙΑ ΝΑ ... 
 Αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης με στόχο τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης του σχολείου 
 
 

ΒΗΜΑ 7. Διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους σχολικούς φορείς  
ΠΟΙΟΣ 
Η ομάδα ενέργειας 
ΠΩΣ 

 Ετοιμάζοντας αφίσες και ταπετσαρίες 
 Εξηγώντας τις δράσεις σε άλλες τάξεις 
 Οργανώνοντας εργαστήρια 
 Τυπώνοντας φυλλάδια για όλους τους χρήστες τους χολικού κτηρίου: 

γονείς, δάσκαλοι, προσωπικό καθαρισμού, ομάδες που χρησιμοποιούν 
τις εγκαταστάσεις.. 
 

ΓΙΑ ΝΑ ... 
 Εξηγήσετε τις δράσεις στις οποίες έχετε προχωρήσει 
 Ενημερώσετε τους πάντες σχετικά με το πώς μπορούν να συμμετάσχουν 

 

ΒΗΜΑ 8. Παρουσίαση μέτρων που απαιτούν μικρές επενδύσεις  
ΠΟΙΟΣ 
Η ομάδα ενέργειας, η ομάδα συντονισμού, ο σύλλογος γονέων, το δημοτικό συμβούλιο 
 
ΠΩΣ 

 Εξηγώντας το πρόγραμμα 
 Συντάσσοντας μία λίστα από τις δράσεις εκείνες που απαιτούν μία 

μικρή επένδυση 
 Αποστέλλοντας τη λίστα σε αντιπροσώπους  οργανισμών που μπορούν 

να επενδύσουν 
 Οργανώνοντας μία συνάντηση για να εξηγήσετε την ανάγκη για μικρές 

επενδύσεις 
 Καλώντας χορηγούς στο σχολείο 

 
ΓΙΑ ΝΑ ... 

 Βελτιωθεί η διαχείριση της ενέργειας στο σχολείο 
 Αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση της ενέργειας και 

μεταξύ άλλων συμμετεχόντων 
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ΒΗΜΑ 9. Χρησιμοποίηση των χρημάτων που αποταμιεύτηκαν από το 
σχολείο μέσω των προσπαθειών του  
ΠΟΙΟΣ 
Η ομάδα ενέργειας 
ΠΩΣ 

 Συζητώντας για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που 
επιστράφηκαν στο σχολείο με την αποταμίευση ενέργειας 

 Εξηγώντας  στο σχολικό κοινό τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης 
ενέργειας και εκπομπών: 

o γιορτάστε με μία ανοιχτή εκδήλωση 
o στη σχολική εφημερίδα 
o με αφίσες 

 
ΓΙΑ ΝΑ ... 

 Περάσετε το μήνυμα ότι αλλάζοντας μικρές συνήθειες μπορούμε να 
φτάσουμε σε σημαντικά αποτελέσματα 

 Ενθαρρύνετε όλους τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος στο 
πρόγραμμα 50/50 

 Διαδώσετε μεταξύ των πολιτών τις δράσεις των μαθητών εναντίον της 
κλιματικής αλλαγής. 
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IV. Υπολογισμός της εξοικονόμησης του 50/50 
 

Πρώτα απ 'όλα για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί το σύστημα υπολογισμού όσο το δυνατόν ευκολότερο, αλλά ταυτόχρονα 
κατανοητό και αυστηρό.  
            

Το Euronet 50/50 ανέπτυξε ένα απλό πρόγραμμα στο οποίο τα σχολεία μπορούν 
διατηρούν τη βάση δεδομένων τους και να υπολογίσουν τις αποταμιεύσεις τους. Ο στόχος 
είναι να υπολογίσουν πόση ενέργεια εξοικονομήθηκε στη διάρκεια ενός έτους από την 
ηλεκτρική ενέργεια και τη θέρμανση. 
 

Κατ’ αρχήν, τα αριθμητικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της 
εξοικονόμησης! Χρειαζόμαστε λογαριασμούς καθώς και τη μέση τιμή της ενέργειας.  
 
Πώς να υπολογίσετε την εξοικονόμηση σε KWh; 
Αφαιρούμε την κατανάλωση του τρέχοντος έτους από την κατανάλωση μίας περιόδου 
αναφοράς (με βάση το μέσο όρο των προηγούμενων 3 ετών). Οι εξοικονομημένες KWh που 
θα προκύψουν πολλαπλασιάζονται με τη μέση τιμή της παροχής ενέργειας του τρέχοντος 
έτους. 
  
Πώς να υπολογίσετε την εξοικονόμηση στη θέρμανση; 
Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης στη θέρμανση συγκρίνουμε και πάλι την κατανάλωση 
ενέργειας με την περίοδο αναφοράς αλλά, σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεται να 
ρυθμίσουμε την κατανάλωση με τις βαθμοημέρες θέρμανσης1. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε 
να μειώσουμε τις ετήσιες διαφορές της εξωτερικής θερμοκρασίας στην κατανάλωση για 
θέρμανση (όσο πιο κρύος ο καιρός, τόσο περισσότερο ξοδεύουμε για θέρμανση). 
 

 
 
 
 
Πρόγραμμα υπολογισμού 
εξοικονόμησης ενέργειας στα 
σχολεία του Δικτύου 50/50. 
Δημιουργήθηκε από το 
πρόγραμμα  
Euronet 50/50.
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ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ 
 

V. ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 50/50  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 
 
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι εύκολη!!!  
 
 
 

Λίγο μόνο αν σκεφτείτε μπορείτε να βρείτε αμέτρητες ιδέες εξοικονόμησης! Αν όμως 
χρειάζεστε λίγη έμπνευση, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε αυτά που έκαναν οι μαθητές που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα 50/50: όρισαν μία ημέρα χωρίς ηλεκτρισμό (μπορείτε να 
φανταστείτε το σχολείο σας στο σκοτάδι;), συνέθεσαν ένα τραγούδι ραπ, γύρισαν μία ταινία, 
γέμισαν το σχολείο αφίσες, υπολόγισαν την κατανάλωση ενέργειας, οργάνωσαν ένα 
διαγωνισμό μεταξύ τάξεων για το κλείσιμο των φώτων, και πάει λέγοντας… 
 

ΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!!! 
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Τα Σχολεία στην Επαρχία της Βαρκελώνης: σημαντικές δράσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας 
 

Τα 13 σχολεία στην επαρχία της Βαρκελώνης έχουν θέσει σε εφαρμογή πολλές δράσεις για 
την εξοικονόμηση ενέργειας, μερικές από τις σημαντικότερες είναι οι εξής:  

 

 
 

Οι μαθητές οργανώθηκαν σε ομάδες επόπτευσης για να ελέγχουν ότι όλα τα φώτα στις 
αίθουσες παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, του γεύματος και μετά το 
τέλος του μαθήματος. Επίσης, ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο το έργο τους κρεμώντας αφίσες 
σε κάθε αίθουσα. 

Σε κάποια σχολεία διοργάνωσαν ακόμα και διαγωνισμούς με στόχο τον ανταγωνισμό των 
τάξεων για το ποια από όλες κλείνει πιο τακτικά τα φώτα της. 
Μόνο με το κλείσιμο των φώτων όταν βγαίνουμε από κάποια αίθουσα μπορούμε να 
εξοικονομήσουμε πάνω από το 5% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού του σχολείου. 

 
Ένας άλλος μεγάλος καταναλωτής ενέργειας του σχολείου είναι ο κλιματισμός. Κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος και της εισόδου ή εξόδου από το κτήριο, οι πόρτες αφήνονται 
συνήθως ανοιχτές για εξαερισμό του χώρου και η αίθουσα παγώνει. Τώρα πια, σε κάθε πόρτα 
υπάρχουν αφίσες που υπενθυμίζουν ότι πρέπει να κλείνεται και τα παράθυρα ανοίγουν μόνο 
για 10 λεπτά. 

Με αυτές τις δύο μεθόδους είναι  δυνατό να εξοικονομηθεί από 2 μέχρι 6% της 
κατανάλωσης καυσίμων στο σχολείο. 
 

Σε πολλά από τα σχολεία της επαρχίας η καθαριότητα των χώρων γίνεται εκτός σχολικού 
προγράμματος. Συνήθως, το προσωπικό καθαρισμού ανοίγει όλα τα φώτα για να αισθάνονται 
όλοι μεγαλύτερη ασφάλεια, καταναλώνοντας σχεδόν την ίδια ποσότητα ηλεκτρισμού όπως 
όταν το σχολείο είναι γεμάτο μαθητές. Σε μερικά σχολεία οι μαθητές μίλησαν με τους 
καθαριστές οι οποίοι άλλαξαν συμπεριφορά και άρχισαν να κλείνουν τα φώτα όταν τελείωναν 
με την καθαριότητα κάποιου χώρου. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να εξοικονομηθεί πάνω από 
το 10% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού του σχολείου. 

 
Η δημιουργικότητα των παιδιών πραγματικά δεν έχει όρια. Όλα τα σχολεία του Δικτύου 

50/50 γέμισαν με αφίσες, ταμπέλες, μερικά γύρισαν ακόμα και βίντεο, έδωσαν συνέντευξη 
στο ραδιόφωνο… Η μεγαλύτερη επιτυχία του προγράμματος σίγουρα δεν ήταν άλλη από την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική 
αλλαγή. 
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Τι έκαναν τα σχολεία του LANCIANO; 
 

Η εμπειρία του EURONET 50/50 αποτέλεσε τεράστια επιτυχία και στα έξι σχολεία που 
συμμετείχαν στο δήμο του Lanciano. Μαθητές και δάσκαλοι εργάστηκαν σκληρά καθ’ όλη την 
περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, γεγονός που επέτρεψε την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των μαθητών, των δασκάλων και των γονέων σχετικά με την ενέργεια, το περιβάλλον και την 
εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλληλα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Μπορούμε να συνοψίσουμε 
τις δύο αποτελεσματικότερες μεθόδους ως εξής: 

 
 
 

Ακόμα κι αν αποδείχθηκε αρκετές φορές δύσκολο να συνεργαστούμε με το Δήμο του 
Lanciano, ομολογουμένως προχώρησε σε μία σημαντική ενέργεια. Για την ακρίβεια, το 
δημοτικό συμβούλιο έδωσε στο σχολείο και το δικό του μερίδιο από την εξοικονόμηση του 
50%. Αυτή η πράξη λειτούργησε σαν δυνατή ώθηση για τους μαθητές και τους δασκάλους να 
συνεχίσουν την εφαρμογή μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η συνολική εξοικονόμηση 
στα δύο χρόνια υλοποίησης του προγράμματος έφτασε περίπου στο 2% της θέρμανσης και 4% 
του ηλεκτρισμού. 
 

Έκαναν τη μάθηση διασκεδαστική. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι πραγματοποίησαν διάφορες 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες υπέρ της προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας στα 
σχολεία, καθιστώντας την πραγματικά διασκεδαστική. Ορισμένοι μαθητές σκέφτηκαν τρόπους 
να συμπεριλάβουν ολόκληρο το σχολείο στο πρόγραμμα, όπως τα φιδάκια και οι σκάλες ή οι 
λαβύρινθοι ενέργειας. Χάρη στη δράση του δήμου, πραγματοποιήθηκαν ακόμα και επεμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης, όπως η αντικατάσταση των παραθύρων και η εγκατάσταση 
θερμοστατικών βαλβίδων. 

 
Άλλα σχολεία οργάνωσαν διάφορες πρωτοβουλίες για τη διάδοση της εξοικονόμησης 

ενέργειας: ένα χορό για την εισαγωγή της έννοιας της ενέργειας, παρουσίαση του 
προγράμματος 50/50 κατά τη διάρκεια της έκθεσης βιβλίου που οργανώθηκε στο σχολείο, 
επισκέψεις σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ, άρθρα, πανό, blog.  

 
 
 
 
 



 

 18 

Τα σχολεία της ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ είναι ασταμάτητα! Ήταν πολύ 
ενθουσιώδη στην εξοικονόμηση ενέργειας!! 
 

Τα πέντε βασικά σχολεία του 50/50 στη Φινλανδία υπήρξαν ιδιαίτερα δημιουργικά στην 
προσπάθειά τους να καταστήσουν το πρόγραμμα διασκεδαστικό και να το διαδώσουν! 
Ορισμένες από τις πιο σημαντικές τους δράσεις είναι οι ακόλουθες: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ορισμένα από τα σχολεία της Φινλανδίας έκαναν γνωστές τις προσπάθειές τους μέσω του 
συνεχούς και ενεργού blogging! Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω blog.Αξίζει 
να τα διαβάσετε! 
http://lansimetsaschool.blogspot.com   
http://isonkylaschool.blogspot.com. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ απλή. Απλά κλείστε τα φώτα και τις υπόλοιπες 
ηλεκτρικές συσκευές που δε χρειάζεστε, μην κρατάτε τα δωμάτιά σας υπερβολικά ζεστά και 
αερίζετε τους χάρους σας προσεκτικά. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ωστόσο, η πρόκληση έγκειται 
στο να συνεχίσουμε να πράττουμε ανάλογα κάθε μέρα, κάθε μήνα. Αφορά την απόκτηση 
νέων συνηθειών και μικρών αλλαγών στη συμπεριφορά. Προφανώς απαιτείται αρκετή 
προσπάθεια. Αυτό που βοηθάει πολύ είναι να διατηρηθεί το πρόγραμμα ενδιαφέρον τόσο για 
τους μαθητές όσο και για τους δασκάλους, να θυμηθούν όλοι γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας 
είναι τόσο σημαντική και να περάσουν και όμορφα! 

Τα σχολεία 50/50 στη Φινλανδία ήταν πολύ ενεργά και δημιουργικά οργανώνοντας πολλές 
διαφορετικές εκδηλώσεις και θεματικές ημερίδες σχετικές με το πρόγραμμα. 
 

Ένα γεγονός που οργανώθηκε από όλα τα σχολεία ήταν μία Ημέρα Χωρίς Ηλεκτρισμό. Στη 
Φινλανδία αποτελεί πρόκληση να ζήσει κανείς χωρίς ηλεκτρισμό ακόμα και για  μία ημέρα – 
ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα. Τα σχολικά κτήρια ήταν σκοτεινά και χρησιμοποιήθηκε 
μόνο το φως των κεριών. Όλα τα μαθήματα ρυθμίστηκαν έτσι ώστε να μη συμπεριλαμβάνουν 
υπολογιστές, κάμερες, κτλ. Για τα μαθήματα καλών τεχνών χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώσιμα 
υλικά. Τα σχολεία λειτούργησαν ολόκληρη την ημέρα με θεματολογία γύρω από την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Συζητήθηκε, επίσης, ο λόγος για τον  οποίο η ενέργεια είναι τόσο 
σημαντική στην καθημερινή ζωή και γιατί δε θα πρέπει να ξοδεύεται άσκοπα. 
 

Στην Ημέρα Χωρίς Ηλεκτρισμό δεν ήταν δυνατή η χρησιμοποίηση ηλεκτρισμού ούτε για το 
μαγείρεμα, επομένως το φαγητό προετοιμάστηκε έξω. Αυτό ήταν πραγματικά εξωτικό, 
ιδιαίτερα μέσα στον παγωμένο καιρό! 

 
 

http://lansimetsaschool.blogspot.com/
http://isonkylaschool.blogspot.com/
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Στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ… Εφαρμόζοντας τα βήματα του 50/50 
 

Στην Ουγγαρία, στο πρόγραμμα EURONET 50/50 συμπεριλήφθηκαν επτά σχολεία. Το 
Δημοτικό Σχολείο Balatonendréd ήταν το μικρότερο από αυτά  με μόλις 110 μαθητές, ωστόσο 
μπορεί να αποτελέσει πολύ καλό παράδειγμα για άλλα μικρά σχολεία. 

 

 
 
 

Το κτίριο του σχολείου είχε χτιστεί το 1900, πάνω από εκατό χρόνια πριν. Ως εκ τούτου, δε 
μπορούμε να μιλήσουμε για ένα μοντέρνο κτήριο με μεγάλη ενεργειακή απόδοση. Η δύναμη 
του κτηρίου βρίσκεται στην αξιοποίησή του, δηλαδή, οι λειτουργικές πρακτικές είναι ευνοϊκές 
για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ενέργειας. Το πρόγραμμα EURONET 50/50 
προσπάθησε να επικεντρωθεί σε αυτό το χαρακτηριστικό και βοήθησε το σχολείο να αλλάξει  
τις συνήθειες των μαθητών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. 

 
Οι μαθητές ακολούθησαν τα βήματα που περιγράφονταν στο λεπτομερές εκπαιδευτικό 

υλικό. Έμαθαν πολλά σχετικά με την ανανεώσιμη και τη μη ανανεώσιμη ενέργεια, όχι μόνο σε 
θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Μέτρησαν τις θερμοκρασίες τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα ενώ υπολόγισαν και την κατανάλωση ηλεκτρισμού. Επιπλέον, 
οργανώθηκε μία εκπαιδευτική εκδρομή των παιδιών στο Güssing της Αυστρίας, πόλη γνωστή 
για τη εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 

Όταν οι συμμετέχοντες μαθητές συνόψισαν τις εμπειρίες τους πάνω στην εξοικονόμηση 
ενέργειας στο σχολείο τους, προώθησαν τα μαθήματα που έμαθαν μέσω αφισών για άλλους 
μαθητές και έγραψαν γράμματα προς το διευθυντή του σχολείου και το δήμαρχο του χωριού. 
Επίσης, κάλεσαν και ένα μέλος της Ουγγρικής Βουλής για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα 
του προγράμματος. Χάρη στο πρόγραμμα, οι μαθητές κατάφεραν να ωθήσουν το δήμαρχο να 
επενδύσει χρήματα για την αντικατάσταση των παλιών πορτών και παραθύρων με καινούργια 
με στόχο την περεταίρω αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. 
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Τα σχολεία της ALMADA έλαβαν δράση για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και νερού  
 

Και τα 5 σχολεία που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα από το Δημοτικό Συμβούλιο της 
Almada εφάρμοσαν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και παρουσίασαν αξιοπρόσεκτα 
αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρισμού και νερού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στον ηλεκτρισμό, καθώς το πρόβλημα του 
υπερβολικού φωτισμού εντοπίστηκε και διορθώθηκε. Η απομάκρυνση αυτών των περιττών 
λαμπών και η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεων με πιο αποτελεσματικούς 
λαμπτήρες φθορισμού, επέτρεψε τη διατήρηση των ίδιων επιπέδων φωτισμού και οδήγησε 
σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

 
Σημαντικότατη ήταν και η αυστηρή παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού, η οποία είχε 

αρχικά θεωρηθεί ως το μεγαλύτερο πρόβλημα κατανάλωσης σε αρκετά σχολεία λόγω συχνών 
ρήξεων στους σωλήνες ύδρευσης. Ο εντοπισμός αυτών των προβληματικών καταστάσεων σε 
πρώιμο στάδιο επέτρεψε στα σχολεία να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα επισκευής, τα οποία 
οδήγησαν σε σημαντική εξοικονόμηση νερού. 

 
Ένα σχολείο προχώρησε ένα βήμα πιο μπροστά με τα μέτρα εξοικονόμησης και ζήτησε την 

παρέμβαση του διοικητικού γραφείου του σχολείου. Εγκατέστησαν μία ολοκαίνουργια 
πόρτα εισόδου,  η οποία επέτρεψε την αποφυγή απώλειας θερμότητας, οδηγώντας με τη 
σειρά της στη σπανιότερη χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών θερμαστρών που ήταν βασικές 
υπεύθυνοι στην υπερβολική κατανάλωση ενέργειας στο συγκεκριμένο σχολείο. 
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Οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόστηκαν από σχολεία στην 
ΠΟΛΩΝΙΑ που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα Euronet 50/50  

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος EURONET 50/50, μαθητές από 11 σχολεία στην 
Πολωνία ανέλαβαν το έργο της μελέτης και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα σχολεία 
τους. Αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δημιουργικοί και κατάφεραν να επιτύχουν εντυπωσιακά 
αποτελέσματα! Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πλέον αποτελεσματικές τους μεθόδους: 

 
Κάποια από τα σχολεία αποφάσισαν να θεσπίσουν τη λεγόμενη ‘‘Σχολική Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος’’ τα μέλη της οποίας είναι υπεύθυνα για το κλείσιμο των αχρείαστων φώτων 
(π.χ. τα φώτα στους διαδρόμους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων), μη χρησιμοποιούμενου 
εξοπλισμού και ανοιχτών βρυσών, καθώς και για την αναφορά οποιασδήποτε βλάβης που 
μπορεί να προκαλέσει υπερβολική κατανάλωση ενέργειας (π.χ. βρύσες που στάζουν). Χάρη στη 
δραστηριότητά τους, η ενέργεια πλέον χρησιμοποιείται στο σχολείο με πολύ πιο σωστό και 
λογικό τρόπο. 

Οι μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, που πραγματοποιήθηκαν από μαθητές με 
ενεργειακούς μετρητές τους οποίους έλαβαν στα πλαίσια του προγράμματος, απέδειξαν ότι οι 
υπολογιστές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα, τα σετ τηλεόρασης καθώς και άλλες ηλεκτρονικές 
συσκευές καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας ακόμα και όταν βρίσκονται σε λειτουργία 
αναμονής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι μαθητές αποφάσισαν να ετοιμάσουν 
ταμπέλες που θα υπενθυμίζουν και στους ίδιους και στους συμμαθητές τους να κλείνουν 
εντελώς κάθε ηλεκτρονική συσκευή όταν δε χρησιμοποιείται. 
Παρόμοιες ταμπέλες δημιουργήθηκαν και για τους διακόπτες φωτισμού και τις βρύσες με 
στόχο να ενθαρρύνουν τόσο μαθητές όσο και καθηγητές να εξοικονομούν την ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για το φωτισμό και να μη σπαταλούν πολύ νερό. 

 
Προκειμένου να συμμετάσχει ολόκληρη η σχολική κοινότητα σε δραστηριότητες 

εξοικονόμησης ενέργειας, μαθητές από τις ομάδες ενέργειας οργάνωσαν εκπαιδευτικές & 
ενημερωτικές εκστρατείες. Χρησιμοποίησαν διάφορα μέσα επικοινωνίας για να συνδεθούν με 
τις ομάδες-στόχους τους, συμπεριλαμβανομένων: φυλλαδίων και αφισών με συμβουλές 
εξοικονόμησης ενέργειας (και άλλων πόρων) στην καθημερινή ζωή, ανακοινώσεις σε 
φωτεινούς πίνακες, παραστάσεις, παρουσιάσεις, άρθρα στ σχολικές εφημερίδες κτλ. Η 
δημιουργικότητά τους ήταν πραγματικά αστείρευτη. 
 

Χάρη στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των δασκάλων, τα περισσότερα σχολεία 
κατόρθωσαν να εξοικονομήσουν ενέργεια. Σαν επιβράβευση, τα σχολεία έλαβαν 50% των 
αποταμιευμένων χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να ξοδέψουν για οποιοδήποτε σκοπό 
επιθυμούσαν. Τα περισσότερα σχολεία αγόρασαν με τα χρήματα αυτά επιπρόσθετο εξοπλισμό 
και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά την εργασία με τους μαθητές. 
Επιβραβεύτηκαν, επίσης, και μαθητές από τις ομάδες ενέργειας· για παράδειγμα το Δημοτικό 
Σχολείο Νο 14 από το Bielsko-Biała οργάνωσε για κείνους ένα ταξίδι στο Ευρωπαϊκό Ιστορικό 
Κέντρο στο Pacanów. 
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ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: οι καλλιτέχνες στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
 

Τέσσερα σχολεία στην Κρήτη συμπεριλήφθηκαν στο δίκτυο 50/50: το 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Αρχανών, το 40ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, το 3ο και το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. 

 
 

Ομάδες Ενέργειας συγκροτήθηκαν σε κάθε σχολείο και οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση 
των δασκάλων τους, ξεκίνησαν την εφαρμογή της μεθοδολογίας του προγράμματος 50/50. 
Πραγματοποίησαν μετρήσεις, ξεκίνησαν να παρακολουθούν την κατανάλωση θερμότητας και 
ηλεκτρισμού, εφάρμοσαν αποτελεσματικές μεθόδους αποφυγής απώλειας θερμότητας ενώ 
παράλληλα προσπάθησαν να διατηρήσουν μία κατάλληλη θερμοκρασία, αποφεύγοντας την 
υπερβολική χρήση ηλεκτρικών σωμάτων θέρμανσης.  
 

Οι μαθητές ετοίμασαν αφίσες και ειδικά σήματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία 
τοποθέτησαν στους τοίχους των σχολείων τους. Μέλη των ομάδων ενέργειας ενθάρρυναν 
όλους τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν τη μεθοδολογία του 50/50 για την επίτευξη των 
καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας σε όλο το 
σχολικό κτήριο. 
 

Ο ενθουσιασμός των μαθητών, η φαντασία και οι πρωτοβουλίες τους σε συνδυασμό με το 
ενδιαφέρον και την εξαιρετική δουλειά των δασκάλων τους είναι πραγματικά απίστευτα, 
χωρίς να υπολογίζονται τα μαθήματα σχετικά με την ενέργεια και την υιοθέτηση της 
μεθοδολογίας στα σχολεία. 
 

Οι μαθητές συνέθεσαν τραγούδια για την ενέργεια, έγιναν ηθοποιοί και σκηνοθέτες, 
καθώς και σχεδιαστές έξυπνων και χρήσιμων παιχνιδιών και ιδιαίτερων καινοτόμων 
κατασκευών σχετικών με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 
 

 

 



 

 23 

Σχολεία στη Σλοβενία: μουσική για την εξοικονόμηση 
ενέργειας … Και πολλά άλλα! 
 

Στη Σλοβενία συμμετείχαν πέντε διαφορετικά σχολεία στο πρόγραμμα Euronet 50/50. Τα 
σχολεία οργάνωσαν πολλές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ των οποίων είναι και οι 
ακόλουθες: 

 
 
 
 
 
 
 

Στα πλαίσια του προγράμματος Euronet 50/50 του διαγωνισμού ενέργειας, ένα 
σχολείο συνέθεσε το έθεσε το ECO RAP, ένα τραγούδι με ισχυρό μήνυμα. 
Ακολουθεί το ρεφρέν: 
 

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

THIS WILL BE THE BETTER START! 
 

(ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙÓ – ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤÓ! 
ΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΧΗ!) 

 

 
Παρά το γεγονός ότι πέντε διαφορετικά σχολεία συμμετείχαν στο πρόγραμμα 50/50, κατά 

την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος τα τελευταία δύο χρόνια όλοι 
κατέληξαν σε σχεδόν τα ίδια συμπεράσματα και ευρήματα. Μετά από μακροπρόθεσμες 
μετρήσεις θερμοκρασίας, όλες οι ομάδες ενέργειας συνειδητοποίησαν ότι τα δωμάτια στο 
σχολείο είναι αρκετά πιο ζεστά απ’ όσο χρειάζεται γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ρύθμισης της 
θερμοκρασίας. 

 
Οι μαθητές και δάσκαλοι εργάστηκαν επιμελώς για την εξοικονόμηση ηλεκτρισμού, 

θέρμανσης και νερού. Στα σχολεία μας γνωρίζουν ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν μόνο με 
την αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών και των δασκάλων σχετικά με τις 
δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις που κατά κύριο λόγο είναι δωρεάν! 
Οι πιο επιτυχημένες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία: 
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 σχολική ενέργεια – ‘‘περιβαλλοντετέκτιβς’’ (ένας μαθητής σε κάθε τάξη υπεύθυνος για 
το κλείσιμο των φώτων και των παραθύρων μετά το τέλος του μαθήματος), 

 mascot Žarko (ο Λάμπας Μπομπ – Bulb Bob), 

 τοποθέτηση αφισών στους διαδρόμους και αυτοκόλλητων  εξοικονόμησης ενέργειας σε 
κάθε δωμάτιο (πάνω από διακόπτες,  πόρτες εισόδου, παράθυρα, υπολογιστές και 
βρύσες προς υπενθύμιση όλων να εξοικονομούν ενέργεια και άλλους πόρους) και  

 διοργάνωση ημέρας χωρίς ηλεκτρισμό. 

VI. Αξιολόγηση του προγράμματος EURONET 50/50  
Οι εμπειρίες του προγράμματος 50/50 αξιολογήθηκαν συνολικά· οι απόψεις τόσο των 

δασκάλων όσο και των μαθητών των βασικών σχολείων καθώς και οι οπτικές των συνεργατών 
του προγράμματος συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης. Συνολικά 52 δάσκαλοι και 
1082 μαθητές από 8 χώρες αξιολόγησαν το πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, 8 από τους 9 
συνεργάτες του προγράμματος παρέδωσαν γραπτή αξιλόγηση. Μερικά από τα σημαντικότερα 
ευρήματα συνοψίζονται παρακάτω. 

Δάσκαλοι & μαθητές 
Σε γενικές γραμμές, η πληροφόρηση από τα σχολεία ήταν πολύ θετική. Τόσο δάσκαλοι όσο 

και μαθητές θεώρησαν ότι το πρόγραμμα ήταν διασκεδαστικό, ενδιαφέρον και χρήσιμο. Οι 
περισσότεροι από αυτούς ήταν πρόθυμοι και ενθουσιώδεις. Οι δάσκαλοι θεώρησαν ότι ήταν 
εξαιρετικά ικανοποιητικό να παρατηρούν την ουσιαστική αλλαγή συμπεριφοράς και τον 
τρόπο με τον οποίο σημαντικά ποσά ενέργειας μπορούν να εξοικονομηθούν μέσω ορισμένων 
μικρών και απλών αλλαγών νοοτροπίας, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια ή σοβαρές επανδύσεις. 
Το πρόγραμμα κατέστησε την ενεργειακή κατανάλωση στο σχολείο πολύ πιο εμφανή και 
βοήθησε τους χρήστες του κτηρίου να συνειδητοποιήσουν την επίδραση των δικών τους 
προσωπικών πράξεων στη χρήση ενέργειας του σχολείου. Σχεδόν όλα τα βασικά σχολεία του 
προγράμματος εκτίμησαν ότι το πρόγραμμα θα επηρεάσει τη χρησιμοποίηση ενέργειας και 
στο μέλλον (μακροπρόθεσμες επιδράσεις). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όσον αφορά στο πραγματικό περιεχόμενο του προγράμματος, οι δάσκαλοι κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν συγκεκριμένα δύο πραγματα: Το πρόγραμμα των εννέα βημάτων και το Ε-
πακέτο (πακέτο διδασκαλίας που περιλαμβάνει τις εργασίες, τα μοντέλα, τις ιδέες, τις 
συμβουλές και τον εξοπλισμό μετρήσεων για τη διευκόλυνση της ακολούθησης του 
συστήματος εννέα βημάτων). Το σύστημα είχε πολύ θετική αποδοχή. Για παράδειγμα, η 
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Ο *συνεργάτης του προγράμματος* μας ενθάρρυνε και 
βοήθησε αρκετά στην υλοποίηση του προγράμματος στο … 

*Το Δημοτικό Συμβούλιο* έλαβε ενεργά μέρος στην 
υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο:4,1 

Η ιδεολογία του προγράμματος επεκτάθηκε από την Ομάδα 
Ενέργειας σε ολόκληρο το σχολείο: 4,2 

Ήταν αρκετά εύκολο να ενταχθούν οι δραστηριότητες στην 
καθημερινή ζωή του σχολείου: 3,8 

Το εκπαιδευτικό υλικό, οι μέθοδοι και οι εργασίες που μας 
παρείχε ο *συνεργάτης του προγράμματος* ήταν χρήσιμες: … 

Το πρόγραμμα ήταν ενδιαφέρον από την οπτική των μαθητών 
και των δασκάλων: 4,6  

Συμφωνώ απολύτως Συμφωνώ σε κάποιο βαθμό Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ σε κάποιο βαθμό Disagree completely Cannot say 
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‘‘συγκρότηση της ομάδας ενέργειας’’ θεωρήθηκε εξαιρετικά χρήσιμη για την υλοποίηση του 
προγράμματος. Επιπλέον, η ‘‘μακροπρόθεσμη μέτρηση της θερμοκρασίας και 
παρακολούθηση της ενέργειας’’ χαρακτηρίστηκε ως πραγματικά βοηθητική από σχεδόν 
όλους τους δασκάλους. Ορισμένα βήματα που θεωρήθηκαν σημαντικά από όλα τα σχολεία 
ήταν η ‘‘διάδοση των μέσων που απαιτούν επένδυση’’ (ορισμένοι δήμοι υποφέρουν από 
σοβαρή έλλειψη χρημάτων και, επομένως, δεν διατίθενται καθόλου κονδύλια ακόμα και για 
τις πλέον ασήμαντες επενδύσεις) και η ‘‘χρησιμοποίηση και κίνηση των χρημάτων που 
λαμβάνει το σχολείο ως επιβράβευση των προσπαθειών του’’ (δεν ήταν όλα τα σχολία σε 
θέση να εξοικονομήσουν ενέργεια και λόγω αυτού δεν έλαβαν χρήματα τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν0. Όσον αφορά το Ε-πακέτο, οι δάσκαλοι θεώρησαν ότι 
αποτελεί ένα ενδιαφέρον και καλοσχεδιασμένο πακέτο, ενώ αυτό που εκτίμησαν ιδιαίτερα 
ήταν ότι οι εργασίες που περιγράφονταν μέσα ήταν πολύ πρακτικές και εύκολες στην 
κατανόηση και διεκπεραίωση. 
 

Οι δάσκαλοι ήταν σχετικά ευχαριστημένοι από την υποστήριξη που έλαβαν από τους 
συνεργάτες τους προγράμματος. Από τη μία, ο μεγαλύτερος αριθμός προσωπικών 
επισκέψεων  (από τους συνεργάτες ή άλλους ειδήμονες) σε σχολεία θα αποδεικνυόταν 
μάλλον χρήσιμος και, από την άλλη, τα σχολεία αισθάνονταν ότι τους παρεχόταν υποστήριξη, 
ιδέες και συμβουλές οποτεδήποτε τις χρειάζονταν. Όσον αφορά τα Δημοτικά Συμβούλια ή 
άλλους εκπροσώπους του δήμου, πολλά σχολεία θα ήθελαν περισσότερη συνεργασία και 
υποστήριξη. Παρουσιάστηκαν κι άλλες ακόμα προκλήσεις στην υλοποίηση του 
προγράμματος. Μακράν η σημαντικότερη από αυτές ήταν η έλλειψη χρόνου. Η σχολική ζωή 
είναι αρκετά πυρετώδης και ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές εργασίες που περιμένουν να 
ολοκληρωθούν. Αποτέλεσε πραγματική πρόκληση για τους δασκάλους να βρουν χρόνο να 
αφιερώσουν στην ορθή εφαρμογή του προγράμματος με τους μεθητές. Ωστόσο, τα βασικά 
σχολεία επέξειξαν ουσιαστική αφοσίωση στο έργο και ήθελαν πραγματικά να επιτύχουν. Έτσι, 
εργάστηκαν σκληρά για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να εκτιμήσουν σε κλίμακα από 1-5 (όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, 
τόσο καλύτερα) πόσα πράγματα πιστεύουν ότι έμαθαν και πόσο απόλαυσαν τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις ήταν αρκετά 
πάνω από το 4, γεγονός εξαιρετικά θετικό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι στα βασικά σχολεία δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι οι 
δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας θα συνεχιστούν στο σχολείο τους, με τον ένα ή με 
τον άλλον τρόπο, ακόμα και μετά το πέρας του προγράμματος. 
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Πόσο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική πιστεύετε ότι ήταν 
συμμετοχή σας στο πρόγραμμα 50/50; Μέσος όρος: 4.4 

Πόσα πιστεύετε ότι μάθατε σχετικά με την ενέργεια και την 
εξοκονόμησή της κατά την περίοδο συμμετοχής σας στο 

πρόγραμμα 50/50; Μέσος όρος: 4.2 
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Συνεργάτες προγράμματος  
 

Αυτό που μέχρι τώρα οι περισσότεροι αναφέρουν ως καλύτερη εμπειρία του 
προγράμματος ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών (και των δασκάλων) 
καθώς και η αφοσίωση, ο ενθουσιασμός και η προσπάθεια που είναι πρόθυμοι να 
καταβάλουν για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση του προγράμματος.  Από την 
άλλη, οι συνεργάτες ένοιωσαν ταυτόχρονα και την πίεση από την έλλειψη χρόνου στο σχολείο 
– μερικές φορές φαινόταν ότι απλά δε θα υπήρχε αρκετός χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωσή του. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε μία έλλειψη διάθεσης 
και συνεργασίας από τους δήμους και, μερικές φορές, ο υπολογισμός της εξοικονόμησης 
και/ή η επιστροφή των χρημάτων πίσω στα σχολεία αποδεικνυόταν πολύ περίπλοκη. Δεν 
ήταν όλοι οι συνεργάτες ευχαριστημένοι με την εξοικονόμηση που επετεύχθη στη χώρα τους 
αλλά όλοι ένοιωσαν ικανοποιημένοι με τα πιο σημαντικά αποτελέσματα: αυξημένη 
ευαισθητοποίηση, αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφορών. 
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VII. ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ !!!!!!!!!!!! 
 
 

Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε μία ευρωπαϊκή δράση με στόχο το ‘‘σαμποτάζ’’ της 
κλιματικής αλλαγής, μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με άλλα σχολεία του δικτύου, 
ενημερωθείτε για την ενέργεια στο σχολείο σας, τεθείτε επί κεφαλής της ενεργειακής 
αποταμίευσης και λάβετε ακόμα και χρηματοδότηση για τη συνέχιση της βελτίωση του 
σχολείου σας...........  

 

ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ! 
 
Είναι πολύ εύκολο!!! 
 
 
1. Συμπληρώστε το σύμφωνο που είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα:  http://escoles.euronet50-50.eu/ 
 
 
2. Υπογράψτε τη συμφωνία μεταξύ του σχολείου σας 
και του δημοτικού συμβουλίου ή μεταξύ της ομάδας 
ενέργειας και της ομάδας διεύθυνσης του σχολείου 
σας αν το σχολείο είναι αυτό που πληρώνει τους 
λογαριασμούς ενεργειακής κατανάλωσης. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα νέα μέλη θα λάβουν ένα έγγραφο συμμετοχής και ένα Ε-πακέτο (εκπαιδευτικό πακέτο) 
για την εφαρμογή της μεθοδολογίας 50/50. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, απλά ρωτήστε 
μας επικοινωνώντας μέσω της διεύθυνσης: euronet@diba.cat 
 

 
 
 
 

3. Στείλτε όλα αυτά στο:  
euronet@diba.cat 

http://escoles.euronet50-50.eu/
mailto:euronet@diba.cat
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58 Σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Euronet 50/50 

δημιουργώντας το Δίκτυο 50/50. Το Δίκτυο συνεχίζει να δρα και να μεγαλώνει! ! 

 
1) ΙΣΠΑΝΙΑ: 13 σχολεία στην επαρχία της Βαρκελώνης 
2) ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 2 σχολεία στο Βερολίνο και το Postdam 
3) ΙΤΑΛΙΑ: 6 σχολεία στο δήμο του Lanciano 
4) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: 5 σχολεία 
5) ΟΥΓΓΑΡΙΑ: 7 σχολεία στην Περιοχή της Λίμνης Balaton 
6) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: 5 σχολεία στο δήμο της Almada 
7) ΠΟΛΩΝΙΑ: 11 σχολεία 
8) ΕΛΛΑΔΑ: 4 σχολεία στο νησί της Κρήτης 
9) ΣΛΟΒΕΝΙΑ: 5 σχολεία 

Εκτός από αυτά τα 58 σχολεία, πάνω από 100 νέα σχολεία εντάχθηκαν στο Δίκτυο του 50/50 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος ή βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης ! 
 

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!! ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΜΕ ΠΟΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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VIII. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Συνεργαζόμενοι δήμοι και σχολεία: 
 

Χώρα Σχολείο Δήμος 

ΙΣΠΑΝΙΑ 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 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Αρχάνες 

40ό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Ηράκλειο 

3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 

10ο  Γυμνάσιο Ηρακλείου 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Δημοτικό Σχολείο Miha Pintar Toledo Velenje 

Δημοτικό Σχολείο Anton Askerc 

Δημοτικό Σχολείο Salek 

Δημοτικό Σχολείο Frana Rosa Celje 

Δημοτικό Σχολείο Smartno Slovenj Gradec Gradec  

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Huutoniemen koulu,  Vaasa 

Länsimetsän koulu 

Isonkylän koulu, Laihia Jakkula 

Joupin koulu Seinäjoki 

Isokylän koulu, Seinäjoki Isorehto 

ΙΤΑΛΙΑ Δημοτικό Σχολείο “I Circolo”  Lanciano  

Δημοτικό Σχολείο “II Circolo”  

Δημοτικό Σχολείο “III Circolo”  

Γυμνάσιο “G. Mazzini” 

Γυμνάσιο “Umberto I” 

Γυμνάσιο “D'Annunzio” 
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Χώρα Σχολείο Δήμος 

ΠΟΛΩΝΙΑ Σχολικό Συγκρότημα No 1  Raciechiwice 

Δημοτικό Σχολείο No 2  Niepołomice 

Δημοτικό Σχολείο του Józef Piłsudski   Niepołomice 

Δημοτικό Σχολείο No 11  Dąbrowa Górnicza 

Περιβαλλοντικό Δημοτικό Σχολείο No 7  Bielawa 

Δημοτικό Σχολείο Janów 

Δημοτικό Σχολείο No 7  Cieszyn 

Δημοτικό Σχολείο No 13  Bielsko-Biała 

Σχολικό Συγκρότημα στο Jadachy  Chmielów 

Δημοτικό Σχολείο No 10  Bielawa 

Δημοτικό Σχολείο No 4  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Grundschule am Schäfersee Berlin 

Rosa-Luxemburg-Schule 
  

Potsdam 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 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 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 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 

 
 
 



 

 

Συνεργάτες του προγράμματος:  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

          
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

www.euronet50-50.eu/ 
http://escoles.euronet50-50.eu/ 

 
 
 
 
 
 
 

Συντονιστής του προγράμματος: 
 

 
 
 

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

http://www.euronet50-50.eu/
http://escoles.euronet50-50.eu/

