Μαθαίνω να εξοικονομώ ενέργεια,
νοιάζομαι για το κλίμα!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες
αλλάζουν οπτική για την
ενέργεια!
Λαμβάνουν ενεργό ρόλο, τον
ρόλο του ενεργειακού
επιθεωρητή του σχολείου τους,
μέσα από βιωματικά και
θεατρικά στοιχεία και με τη
χρήση μετρητικού εξοπλισμού
για την καταγραφή της
υπάρχουσας κατάστασης του
σχολείου τους.

Ένα πρόγραμμα ενεργητικής μάθησης για
τους/τις μαθητές/τριες του Γυμνασίου με
στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής
κοινότητας για τον περιορισμό της
κλιματικής αλλαγής!

Μαθαίνουν να αναπτύσσουν:
την επιστημονική σκέψη και τις ερευνητικές
δεξιότητες τους
την κριτική σκέψη μέσω διαθεματικής
προσέγγισης της γνώσης
τις δεξιότητες τους για διάλογο και τη
δυνατότητα διατύπωσης επιχειρημάτων
την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τις
επικοινωνιακές δεξιότητές τους
τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες για ένα κοινό
σκοπό
την ανεξαρτησία και την αυτενέργεια μέσα από τη
λήψη συγκεκριμένων ρόλων
την καλλιέργεια θετικής στάσης για τη συμμετοχή
στα κοινά

Πώς γίνονται όλα αυτά; Τα βήματα είναι απλά!
1. Δημιουργία ενεργειακής ομάδας
2. Πειράματα μέσα από παιχνίδια με θέματα την κλιματική αλλαγή, την
κατανάλωση ενέργειας και τη θέρμανση στο σχολείο
3. Καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης του σχολείου μέσω ενεργειακής
περιήγησης με τη χρήση οργάνων μέτρησης
4. Προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο
5. Δράσεις της ενεργειακής ομάδας (δημιουργία αυτοκόλλητων/ παιχνιδιών/
διαγωνισμών για καμπάνια εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολείο, στόχοι
εξοικονόμησης κ.ά.)

Η εμπειρία των εργαστηρίων είναι σημαντική:
για τους μαθητές/τριες γιατί ενδυναμώνει:
την υπεύθυνη αντιμετώπιση του σχολικού κτιρίου τους αλλά και του σπιτιού τους
την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση ειδικά για κοινόχρηστους χώρους,
χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό για ενεργούς πολίτες
για το ίδιο το σχολικό κτίριο μέσω της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης γιατί
συμβάλλει:
στη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μηδενικού κόστους εξαιτίας της
αλλαγής συμπεριφοράς των χρηστών, μαθητών/τριών αλλά και εκπαιδευτικών
στην προτεραιοποίηση μελλοντικών παρεμβάσεων βάσει των παρατηρήσεων και
των μετρήσεων των χρηστών των σχολικών κτιρίων, μαθητών/τριών και
εκπαιδευτικών.

Το μάθημα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι
γίνεται μάθημα!

Απευθύνεται σε σχολεία που επιθυμούν
να δράσουν για την κλιματική αλλαγή
μαθαίνοντας στους μαθητές/τριες τί είναι
η ενεργειακή διαχείριση και δίνοντάς τους
ένα παράδειγμα για το πως οι δράσεις μας
μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στο
περιβάλλον.
Προτεινόμενη διάρκεια προγράμματος:
δύο δίωρες επισκέψεις στην τάξη,
παρουσία του/της εκπαιδευτικού, με
απόσταση τουλάχιστον μίας εβδομάδας,
κατά την οποία βαλίτσα με μετρητικό
εξοπλισμό δανείζεται στην τάξη/
ενεργειακή ομάδα προκειμένου να
καταγράψει την ενεργειακή κατάσταση
του σχολείου.
Aριθμός συμμετεχόντων: έως 26
μαθητές/τριες

Το πρόγραμμα συνδυάζεται με τα μαθήματα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών,
Φυσική, Γεωγραφία, Βιολογία και
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εστιάζει
στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 12
(Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή) και
στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 (Δράση
για το Κλίμα).
Παράλληλα, αξιοποιεί γνώσεις και
δεξιότητες από τη Χημεία, τα Μαθηματικά,
τη Γλώσσα, την Αισθητική Αγωγή, την
Πληροφορική, την Τεχνολογία και την
Οικιακή Οικονομία συμβάλλοντας στον
εμπλουτισμό και στην εξέλιξη των
διδακτικών στόχων.

