Μαθαίνω να εξοικονομώ ενέργεια,
νοιάζομαι για το κλίμα!
Κατανοούμε τον τρόπο
παραγωγής και
κατανάλωσης της ενέργειας
στο σχολείο, αλλάζουμε την
ενεργειακή μας συμπεριφορά
και συμβάλλουμε και εμείς
στον περιορισμό της
κλιματικής αλλαγής!ν
κλιματική αλλαγή!

Και είμαστε έτοιμοι/ες να
μεταφέρουμε τις γνώσεις μας
τώρα στους γονείς/
κηδεμόνες μας!

Ένα πρόγραμμα ενεργητικής μάθησης για
τους/τις μαθητές/τριες του Δημοτικού με
στόχο τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας στο σχολικό κτίριο!

Τι είναι η εξοικονόμηση ενέργειας;
Πώς μπορούμε να αποτυπώσουμε την ενεργειακή
κατάσταση του σχολείου μας και να συμβάλλουμε
στην βελτίωσή της;
Πώς οι δράσεις μας μπορούν να έχουν θετικό και
μετρήσιμο αντίκτυπο στο περιβάλλον;

Μια βαλίτσα με εξοπλισμό που μετράει τη
θερμοκρασία, την υγρασία, τη συγκέντρωση CO2, τη
φωτεινότητα αλλά και την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας στη διάθεση των μαθητών/τριών για την
έρευνά τους

Μέσα από βιωματικά και θεατρικά στοιχεία και με τη χρήση του μετρητικού
εξοπλισμού της βαλίτσας, οι μαθητές/τριες καλούνται να παίξουν τον ρόλο του
ενεργειακού επιθεωρητή!
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. Ενεργειακή περιήγηση του σχολείου 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.)
Γιατί να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα;
Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν:
για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας
για το σύστημα θέρμανσης ενός κτιρίου και την κατανάλωση ενέργειας
διαφορετικών συσκευών
τις κατάλληλες συνθήκες θέρμανσης και φωτισμού ενός χώρου
τη στοχευμένη έρευνα και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων

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
Φυσική, Μαθηματικά, Γλώσσα και Καλλιτεχνική
και Αισθητική Αγωγή και εστιάζει στο Στόχο
Βιώσιμης Ανάπτυξης 12 (Υπεύθυνη Κατανάλωση
και Παραγωγή) και στο Στόχο Βιώσιμης
Ανάπτυξης 13 (Δράση για το Κλίμα).
Τα κεφάλαια που θα μας απασχολήσουν είναι η
θερμότητα-θερμοκρασία-υγροποίηση καθώς και
η ενέργεια και πιο συγκεκριμένα θα δοθεί έμφαση
στην ηλεκτρική ενέργεια.

