
Σκέψου λογικά, ζήσε οικολογικά! 
      Περίληψη  

 Σήμερα τα κράτη με τη βοήθεια των πολιτών καλούνται να συνδυάσουν με τον καλύτερο τρόπο το πολύπλοκο παζλ της αειφορίας που είναι 

η εξασφάλιση της απαραίτητης ενέργειας για τις ανάγκες τους, η επάρκεια των πηγών, η μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα 

καύσιμα, η ασφάλεια της τεχνολογίας και η μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος  από τη χρήση της ενέργειας.  

 Σίγουρα, ένας τρόπος που θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο πιο εύκολος, 

γρήγορος και φθηνός τρόπος που θα συμβάλει στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Γιατί οι άνθρωποι δεν εξοικονομούν ενέργεια;  

 - ΔΕΝ γνωρίζουν ότι πρέπει να εξοικονομούν! 

 - Δεν γνωρίζουν ΠΟΥ να εξοικονομούν! 

 - Δεν γνωρίζουν ΠΩΣ να εξοικονομούν! 

 - Δεν ενθαρρύνονται να εξοικονομούν!  

 Επιβάλλεται οι μαθητές να µάθουν να εξοικονοµούν ενέργεια. Μέσα από τη σχολική μονάδα  οι μαθητές μπορούν να μάθουν πώς να 

αλλάξουν νοοτροπία ώστε να σέβονται το περιβάλλον στο οποίο ζουν και εξαρτώνται από αυτό. 
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Στόχος 

Να κατανοήσουν οι μαθητές πώς ο πιο εύκολος, γρήγορος και 

φθηνός τρόπος που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος 

και στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος είναι η εξοικονόμηση 

ενέργειας και η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Έρευνα  

Έγινε έρευνα, μέσα από ερωτηματολόγιο ,στη μαθητική κοινότητα 

για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Οι ερωτήσεις  

αφορούσαν την ενεργειακή συμπεριφορά των μαθητών.  

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε το Δεκέμβριο του 2015, σε μαθητές της 

Α’, Β’ και Γ’ λυκείου.  Συνολικά, έλαβαν μέρος 140 μαθητές, εκ των 

οποίων τα 59 ήταν αγόρια και τα 81 κορίτσια. Οι 65 είναι μαθητές 

της  Α΄ λυκείου, οι 40 μαθητές της Β΄ λυκείου και οι 35 μαθητές της 

Γ΄ λυκείου. 

Αποτελέσματα 

Από την μελέτη των αποτελεσμάτων διαφαίνεται το γεγονός ότι 

παρόλο που λειτουργούν στο σχολείο μας πολλά περιβαλλοντικά 

προγράμματα δυστυχώς χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά στην 

καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των μαθητών. 

Μέσα από την προσπάθεια  ενίσχυσης των μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας στο σχολείο μας και ειδικά της μείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας, μπορεί να γίνει βίωμα όλων η 

περιβαλλοντική κουλτούρα. 

Συμπεράσματα 

Για την επίτευξη της προσπάθειας εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος αποφασίσαμε να προωθήσουμε τα παρακάτω μέτρα: 

- σβήνουμε τα φώτα πριν την έξοδο από την τάξη. Καθορισμός υπευθύνου επιθεώρησης 

φωτισμού σε καθημερινή βάση. Περιοδεία κατά τα διαλείμματα. 

- εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού. 

- τοιχοκόλληση υπενθύμισης δίπλα από κάθε διακόπτη.  

- ελεγχόμενο γενικό σβήσιμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον καθηγητή σε κάθε 

αίθουσα πριν από κάθε διάλειμμα. 

- όπου δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου, οι συσκευές σβήνουν από την 

πρίζα. Αυτό τηρείται πάντα μετά τη λήξη των μαθημάτων. 

- κλειστές πόρτες και παράθυρα κατά τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης. 

-αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας στο μέγιστο βαθμό για σκοπούς θέρμανσης των αιθουσών. 

-- καθιερώσαμε ημερήσιο πρόγραμμα καθαριότητας των χώρων των σχολείου με επιτηρητές 

τους μαθητές του κάθε τμήματος . 

-- συλλέγουμε τα τηγανέλαια. 

-- συμμετέχουμε σε ημερίδες και συνέδρια για καλύτερη ενημέρωση όλων. 

-- έγινε εισήγηση για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο σχολείο, με δυνατότητα παραγωγής  

της απαιτούμενης από το σχολείο ενέργειας. 

Προτάσεις 

Η μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα σχολείο δεν 

είναι υπόθεση μιας μικρής ομάδας μαθητών, αλλά αφορά όλους: 

μαθητές, καθηγητές, βοηθητικό και γραμματειακό προσωπικό. Η 

προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική έτσι ώστε να έχει και την 

ανάλογη επιτυχία. 

Σαν κοινωνία πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις πηγές ενέργειας. Ο 

ήλιος που είναι άφθονος στο νησί μας, το υδρογόνο αλλά και το 

κουκούτσι ελιάς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να παίρνουμε την 

απαιτούμενη ενέργεια. 

Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί από ένα ευρύ φάσμα πηγών 

ενέργειας με κόστος το οποίο να είναι ανταγωνιστικό: αναμόρφωση 

φυσικού αερίου, αεριοποίηση βιομάζας και άνθρακα, ηλεκτρόλυση με 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το κουκούτσι της ελιάς είναι καθαρό και οικολογικό προϊόν αφού δεν 

περιέχει χημικά και για την παραγωγή του, ούτε χρειάζεται να κοπούν 

δένδρα. Προέρχεται από απευθείας διαχωρισμό από την ψίχα και τη 

φλούδα της ελιάς και περιέχει ελάχιστο λάδι (περίπου 1%). Είναι ένας 

σπουδαίος εγχώριος ενεργειακός πόρος, αφού έχει χαμηλό κόστος, ενώ 

παράλληλα αποτελεί ένα εξαιρετικό καύσιμο με υψηλή θερμογόνο 

δύναμη, η οποία ανέρχεται περίπου σε 4.300 kcal/kg. 

Στη δική μας προσπάθεια, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε την 

αναγκαιότητα για την εξοικονόμηση ενέργειας πρωτίστως για την 

προστασία του πλανήτη, την εξοικονόμηση των ανανεώσιμων πόρων 

για τις επόμενες γενεές, αλλά και για απάμβλυνση των οικονομικών 

προβλημάτων που ταλανίζουν τον τόπο μας την περίοδο αυτή. 


