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Σσνάνηηζη ηων  ενεργειακών  επιθεωρηηών  

και ηης ενεργειακής ομάδας  με ηοσς μητανικούς ηοσ προγράμμαηος   

«Στολεία ανοιτηά για ηην προζηαζία ηοσ κλίμαηος» 

 

Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ ελεξγεηαθώλ νκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο(Γ΄,Σ΄), κεηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζην 
ζρνιηθό θηίξην θαη ηελ θαηαγξαθή  ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληόπηζαλ ,ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ 
δξάζεο, απνηύπσζαλ ζε δπν θαηόςεηο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ δεκηνύξγεζαλ ,ηηο επηζεκάλζεηο ηνπο 
ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα . Ωο ζηόρν είραλ, λα παξνπζηάζνπλ ζηελ  νκάδα  ησλ κεραληθώλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο  ηα πξνβιήκαηα ηνπ  ζρνιηθνύ θηηξίνπ πνπ ζπληεινύλ  ζηελ αύμεζε ηνπ 
ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηόο ηνπ θαζώο θαη ην βαζκό πξνηεξαηόηεηαο πνπ πξνηείλνπλ γηα ηελ 
επίιπζε ηνπο.  

ηηο 27/2/2019 , ζηνλ  ρώξν ηνπ 93νπ Γ.. Αζελώλ Γξεγόξεο Λακπξάθεο, πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζπλάληεζε ησλ  ελεξγεηαθώλ  επηζεσξεηώλ θαη ησλ ελεξγεηαθώλ νκάδσλ  κε ηνπο κεραληθνύο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  «ρνιεία αλνηρηά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο» θαη ηελ ππεύζπλε 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Π.Δ  Α ΄Αζήλαο θα Γεκνπνύινπ.  

Οη καζεηέο/ηξηεο αθνύ θαισζόξηζαλ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα  εμέθξαζαλ θαη΄αξράο ηηο ζθέςεηο ηνπο 
θαη ηηο απόςεηο ηνπ  γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα (θαη ζηα  αγγιηθά γηαηί ν έλαο κεραληθόο 
κηινύζε κόλν Αγγιηθά).  ηε ζπλέρεηα εγήζεθε ηεο ζπλάληεζεο, έλαο καζεηήο ηεο Γ΄ηάμεο κε 
παζηαζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα, όπνπ κε ηερληθνύο, επηζηεκνληθνύο όξνπο ηνπνζεηήζεθε γηα ην 
ελεξγεηαθό πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ, ελώ ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο παξνπζίαζαλ ζπλνπηηθά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο. Ωο πξνηεξαηόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ  πνπ απαηηνύληαη ,ηα παηδηά 
έζεζαλ ην ζέκα ηεο  κόλσζεο ηεο ηαξάηζαο ηνπ ζρνιείνπ ζε πξώην επίπεδν θαη όινπ ηνπ θηηξίνπ ζε 
δεύηεξν  θαη ζηε ζπλέρεηα  ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηνύ ηύπνπ παξαζύξσλ αινπκηλίνπ ,ηνπ 
ιέβεηα ζέξκαλζεο θαη ησλ ιακπηήξσλ.  

 



 

 

Σν εληππσζηαθό ζηε ζπδήηεζε ήηαλ όηη νη παξαηεξήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηαπηίζηεθαλ κε όζα 
είραλ επηζεκάλεη θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη νη κεραληθνί ηνπ πξνγξάκκαηνο .  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε ελίζρπζε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ 
επηζηεκνληθό εγγξακκαηηζκό ηνπο , θαιιηέξγεζε  θαη αλέπηπμε   δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο, 
ζπλεξγαζίαο, ελεξγνύο πνιηηεηόηεηαο  .  

Ζ επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ησλ κειώλ ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο( κηα γπλαίθα ειεθηξνιόγνο 
κεραληθόο εθπξόζσπνο  ηεο «ΑΝΔΜΟ» ,έλαο ρεκηθόο κεραληθόο εθπξόζσπνο ηνπ Γ. Αζελαίσλ θαη 
έλαο έκπεηξνο κεραλνιόγνο κεραληθόο από ηε Γεξκαλία ,ππεύζπλνο έιεγρνπ ζρνιηθώλ θηηξίσλ ζηε 
ρώξα ηνπ)    ιεηηνύξγεζε σο έλαο πξώηκνο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο γηα ηα παηδηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνηρεία πνπ ιεηηνύξγεζαλ ζεηηθά  

 Αιιειεπίδξαζε 

 Δπηζηεκνληθόο εγγξακκαηηζκόο 

 Πξώηκνο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη 
επηθνηλσλίαο  

 πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

Γπζθνιίεο θαη Πξνβιήκαηα  
 Γελ ππήξμε ζπλέρεηα ησλ ζπλαληήζεσλ 
 Ζ γιώζζα επηθνηλσλίαο 

ρνιηαζκόο θαηά ηε ζπδήηεζε  

Κάθε ζτολείο μπορεί να καηαθέζει ηόζες καλές πρακηικές όζες είναι και ο αριθμός ηων εκπαιδεσηικών ποσ ζσμμεηέτοσν 
ζηο πρόγραμμα. 


