
Μελέτη της θερμικής μόνωσης του Λυκείου Σολέας    

με τη χρήση θερμικής κάμερας & Δράσεις                 

του προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία 2014 – 15» 

 
Παΐση Κατερίνα, Humbert Ιφιγένεια, Αθανασίου Σταύρος                                   

& Ευθύμιος Χ. Σβούκης 

Email: svoukis.efthymios@gmail.com  

Περίληψη: Το Λύκειο Σολέας συμμετέχει στο πρόγραμμα των Οικολογικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2014 – 15. Αριθμός δράσεων 

προγραμματίστηκαν με στόχο την ανάπτυξη οικολογικών στάσεων στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας καθώς και την ενεργό συμμετοχή μαθητών 

σε οικολογικές δράσεις. Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση 

του κτηρίου του Λυκείου Σολέας. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες δράσεις της ομάδας των Οικολογικών Σχολείων. 

Ενεργειακή απόδοση του κτηρίου που στεγάζεται το 

Λύκειο  
  Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε καταγραφή και εκτίμηση 

πραγματικών καταναλώσεων σε ένα πραγματικό ενεργειακό σύστημα με τη 

χρήση κατάλληλων συσκευών. Πιο συγκεκριμένα. έγινε η χρήση 

θερμογραφικής συσκευής (IR–camera). Η μεθοδολογία έφερε τους μαθητές 

κοντά στην έννοια του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου και 

τη χρήση του σε κτηριακές κατασκευές. 

Ανακύκλωση: Χαρτιού, μπαταριών, μελανοδοχείων & πλαστικού.  

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση» 

Ενημέρωση της Μαθητικής Κοινότητας 

 Μέσα από ενημερωτικό υλικό, δράσεις και ανακοινώσεις η Μαθητική 

Κοινότητα ενημερώνεται για δράσεις της οικολογικής ομάδας  καθώς και 

για οικολογικά θέματα. 

Εκστρατείες καθαριότητας και άμεση παρέμβαση σε μη 

οικολογικές στάσεις από μαθητές 

Λύκειο Σολέας 
Ανδρέα Αβρααμίδη 14, CY – 2831, Ευρύχου, Κύπρος 

Τηλ: +357 22 93 2451, Fax: +357 22 93 3202 

Κολάζ με θερμογραφικές φωτογραφίες της εξωτερικής όψης του 

Λυκείου Σολέας.  

Συμμετοχή των μαθητών σε μη τυπική μάθηση 

 Επίσκεψη στον Βοτανικό κήπο – Μεταλλείο Αμιάντου, σε συνεργασία 

με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά. 

Πραγματικές και θερμογραφικές φωτογραφίες εξωτερικού 

τοίχου.  

Εφαρμογή της μεθόδου στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. 

Δημιουργία οικολογικών πινακίδων & σύνταξη οικολογικού 

κώδικα.  

Καταγραφή και έλεγχος μετρήσιμων ποσοτήτων. 

 Συστηματικά καταγράφονται το νερό, ρεύμα και πετρέλαιο στο σχολείο 

από τους μαθητές.  
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (κ.μ.) 


