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A) Εισαγωγή 

Η χρήση της ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλές 

πτυχές της ζωής μας. Από τη μια πλευρά, φέρνει άνεση στις κοινωνικές μας δραστηριότητες 

και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Αλλά από την άλλη, η ενέργεια σχετίζεται άμεσα 

με ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κόσμος: Ρύπανση, κλιματική αλλαγή, 

εξάντληση πόρων… 

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιούμε προέρχεται από ορυκτές πηγές 

ενέργειας. Η χρήση του δημιουργεί εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όπως το CO2, που 

ευθύνονται για την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι συνέπειες αυτής της 

αύξησης της θερμοκρασίας είναι κρίσιμες και πρόσφατες έρευνες και προβλέψεις 

προβλέπουν ένα χειρότερο μέλλον από αυτό που αρχικά προβλεπόταν στις πιο 

απαισιόδοξες προβλέψεις. 

Η ενεργειακή χρήση των σχολείων και των 

δημόσιων κτιρίων γενικότερα φτάνει σε 

υψηλό επίπεδο. Αυτή η κατάσταση δίνει 

μεγάλες δυνατότητες για ενεργειακή 

βελτιστοποίηση. 

Η ενέργεια αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος 

του σχολικού προϋπολογισμού και η 

μείωση αυτών των δαπανών θα μπορούσε 

για παράδειγμα να οδηγήσει σε αύξηση 

των δαπανών για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

ή σε επενδύσεις σε πιο φιλικό προς το 

περιβάλλον εξοπλισμό. 

 

 

 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 - Average schools 

energy consumption 
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Το έργο Eco Smart στοχεύει να 

συμμετάσχει στους στόχους της 

ΕΕ για το 2020 για μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 

% έως το έτος 2020. Ο στόχος για 

το 2030 θα είναι μείωση 

τουλάχιστον 32,5%. Έχοντας κατά 

νου αυτόν τον στόχο, πρέπει να 

αυξήσουμε το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και να δημιουργήσουμε ένα 

αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης ενέργειας για την επίτευξη αυτών των στόχων.  

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 2 - EU energy consumption goal trajectory 
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B) Στόχοι του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης απαιτεί σαφή οργάνωση και πρακτικές για να είναι 

αποτελεσματικές. Ένα σαφές σχέδιο δράσης υπογραμμίζει βασικές ευκαιρίες 

εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων που μπορούν να τεθούν σε 

εφαρμογή από τα σχολεία. Καθορίζει επίσης τους ηθοποιούς και τους συγκεκριμένους 

ρόλους τους. Το σχέδιο δράσης για την ενέργεια είναι άχρηστο εάν οι μαθητές, οι 

δάσκαλοι, η διοίκηση του σχολείου και το προσωπικό δεν δεσμευτούν να το εφαρμόσουν 

στο πεδίο. 

Οι ενέργειες που αναφέρονται στο σχέδιο είναι μια καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση του 

σχολικού προγράμματος σχετικά με τη χρήση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση απορριμμάτων και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει 

ένα άτομο με ενεργειακή παιδεία σε τέτοια θέματα εντός και εκτός σχολείου. Πώς μπορεί 

να επηρεάσει σε μεγαλύτερη κλίμακα μια αλλαγή στην πρακτική και τη συμπεριφορά γύρω 

του, κάτι που είναι βασικό σημείο για να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Οι συγκεκριμένες και 

πρακτικές δραστηριότητες στο πεδίο θα προσφέρουν στους μαθητές ένα ρεαλιστικό 

έδαφος για να πειραματιστούν και να αναλάβουν δράση για την επίτευξη των στόχων 

ενεργειακής απόδοσης. 

Τα οφέλη του σχεδίου ενεργειακής απόδοσης είναι πολλά: 

- Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μειώνοντας τις καταναλώσεις ενέργειας, 

χρησιμοποιώντας πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας και συνεπώς μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

- Μειώστε το κόστος ενέργειας 

- Ανάπτυξη ενός πραγματικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων για τη μείωση της 

παραγωγής αποβλήτων και των επιπτώσεων της επεξεργασίας τους. 

- Βελτίωση των συνθηκών μάθησης και εργασίας στο σχολείο (θερμοκρασία, ποιότητα 

αέρα, φωτισμός…) 

- Ενίσχυση της ενεργειακής ευαισθητοποίησης των μαθητών, των γονέων, της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι μόνο. 

Συχνά, τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης σχετίζονται με υψηλές τεχνικές δεξιότητες, 

τεχνογνωσία και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Όμως, ακολουθώντας τα βήματα που 

αναφέρονται παρακάτω, θα δούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ουσιαστική μείωση της 

χρήσης ενέργειας στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια γενικότερα. 

Το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που καθορίζει με σαφήνεια 

τεχνικές και διαχειριστικές απαιτήσεις, συμπεριφορές των εμπλεκόμενων παραγόντων. 

Απαριθμεί επίσης τις κύριες ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι Ενεργειακές Ομάδες 
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που θα κατασκευαστούν στο σχολείο για την επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης 

ενέργειας και των διαδικασιών διαχείρισης απορριμμάτων.  
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C) Επισκόπηση του σχεδίου δράσης 7 βημάτων 

 

Figure 3 - Energy Star guideline for energy management 
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D) ΒΗΜΑ 1: Δέσμευση 

Τι; 

Οι τακτικές αξιολογήσεις των σχολείων για την ενεργειακή απόδοση και οι συνεχείς 

προσπάθειές τους δεν είναι οι μόνοι που συμβάλλουν στη διαχείριση της ενέργειας και 

στην αποδοτικότητα της απόδοσης. Η ανάληψη δέσμευσης παίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο 

για την επιτυχή διαχείριση ενέργειας - ανεξάρτητα από το μέγεθος του σχολείου. Η 

δέσμευση, σύμφωνα με τον ορισμό του Kanter (1974), είναι η διαδικασία μέσω της οποίας 

οι άνθρωποι γίνονται πρόθυμοι να δώσουν την πίστη και την ενέργειά τους σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα. Έτσι, ένα υψηλό επίπεδο προσκόλλησης σε έναν 

οργανισμό. Η ανάληψη δέσμευσης συνίσταται στο πρώτο βήμα για το σχεδιασμό ενός 

αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης ενέργειας. Τα σχολεία δεσμεύονται να 

διαθέσουν προσωπικό και χρόνο για να επιτύχουν συνεχή βελτίωση. 

Γιατί; 

Στην ουσία, όλοι στο σχολείο έχουν να παίξουν έναν ρόλο στην προσπάθεια για την 

επίτευξη των στόχων ενεργειακής δράσης του. Ως εκ τούτου, μια προσέγγιση χωρίς 

αποκλεισμούς συγκεντρώνει μια ποικιλία δεξιοτήτων, γνώσεων και προοπτικών για την 

προσέγγιση του θέματος από μια πραγματικά ολιστική σκοπιά και δημιουργεί δέσμευση με 

όλους τους συμμετέχοντες που εμπλέκονται στη διατήρηση και την ενδυνάμωση της 

διαχείρισης ενέργειας με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, με τη συμμετοχή όλων, 

παρέχεται η ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η 

κριτική σκέψη, η οικοδόμηση συναίνεσης και η ενσυναίσθηση που απαιτούνται για τη 

δημιουργία μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας. Έτσι, οι δάσκαλοι και οι μαθητές, το γενικό 

προσωπικό και οι γονείς μπορούν να είναι εξίσου αφοσιωμένοι και δραστήριοι, κάτι που 

έχει ως αποτέλεσμα να τους εμπνεύσει να κατέχουν τέτοια προγράμματα διαχείρισης 

ενέργειας και το μέλλον τους και επίσης να τους οδηγεί να διαμορφώνουν μια στάση 

απάθειας προς ένα άτομο με πάθος. 

Πώς; 

Για την καθιέρωση αποτελεσματικών ενεργειακών προγραμμάτων, τα συμμετέχοντα 

σχολεία πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες όπως απαιτείται: 

Δημιουργήστε μία Αφοσιωμένη Ομάδα 

Ορίστε έναν Ενεργειακό Συντονιστή 

Ο διορισμός Ενεργειακού Συντονιστή είναι απαραίτητος. Οι βασικές αρμοδιότητες 

περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τον διευθυντή του σχολείου, τη δημιουργία και τον 

συντονισμό των ομάδων Ενέργειας και Διαχείρισης, την επίλυση συγκρούσεων, την 

εξασφάλιση επαρκών πόρων για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και τη βοήθεια των 

συμμετεχόντων γενικά. Σε κάθε ομάδα θα ανατεθούν και συγκεκριμένοι ρόλοι 

(διοργανωτής, δημιουργικότητα, επικοινωνία). 
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Ορίστε την Ομάδα Έξυπνης Ενέργειας Eco-Smart (ESET) 

Η δημιουργία μιας ενεργειακής ομάδας βοηθά στην ενσωμάτωση της διαχείρισης 

ενέργειας. Όλοι στην τάξη έχουν έναν ρόλο να παίξουν στην προσπάθεια για την επίτευξη 

των στόχων διαχείρισης ενέργειας. Η κατανομή ρόλων και ευθυνών είναι σημαντική για να 

είναι αποτελεσματική σε όλη τη διαδικασία. 

Ο ρόλος της ESET είναι να συζητήσει το συνολικό έργο, προτείνοντας οποιεσδήποτε ιδέες 

μπορεί να προκύψουν στην ESMT. Οι μαθητές θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση 

της προόδου όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθώς και τα αποτελέσματά του. 

Αυτά μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα πλαίσιο μαθήματος, δηλ., μπορούν να 

παρουσιαστούν στην τάξη από την Ομάδα Ενέργειας και στη συνέχεια να εξηγηθούν από 

έναν δάσκαλο. Η ESET θα δημιουργήσει επίσης παρουσιάσεις για κάθε βήμα του έργου 

που θα παρουσιαστεί αργότερα στο υπόλοιπο σχολείο. Η ESET μπορεί είτε να 

δημιουργήσει μια «πράσινη» εφημερίδα ή να γράφει τακτικά στο υπάρχον σχολικό έντυπο. 

Σε κάθε περίπτωση, η εφημερίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες για το έργο γενικά, 

συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας, παγκόσμιες πράσινες ειδήσεις και βέλτιστες 

πρακτικές, ακόμη και εκπαιδευτικά παιχνίδια, δηλαδή κουίζ. 

Ορίστε την Eco-Smart Ομάδα Διαχείρισης (ESMT) 

Για να σχεδιαστεί προσεκτικά ένα πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται ο 

προσδιορισμός μιας εξειδικευμένης και έμπειρης ομάδας προσωπικού. Επιπλέον, ο 

συνδυασμός ατόμων που ενδιαφέρονται για το έργο με το διαφορετικό υπόβαθρό τους, 

μπορεί να προσφέρει συνολική ευρύτερη υποστήριξη. 

Ο ρόλος της ESMT είναι να συντονίζει την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αναθεώρηση 

των δραστηριοτήτων διαχείρισης ενέργειας του σχολείου σε συνεννόηση με όλα τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη του σχολείου και να διασφαλίζει την ενσωμάτωση των βέλτιστων 

πρακτικών. Αυτό περιλαμβάνει πολλές συναντήσεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς για τον 

προγραμματισμό των έργων και των δράσεων, καθώς και συναντήσεις καθ' όλη τη διάρκεια 

του σχολικού έτους για την αξιολόγηση της προόδου και την προσαρμογή του σχεδίου 

όπως απαιτείται. Επιπλέον, η ομάδα είναι επιφορτισμένη με τη μέτρηση και την 

παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης και την επικοινωνία με τον διευθυντή, τους 

δασκάλους, τους μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Εκτός από την ανάπτυξη 

της ενεργειακής πολιτικής, η ομάδα μπορεί επίσης να εμπλακεί με την αναβάθμιση και το 

σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, στο στάδιο που τίθενται οι στόχοι απόδοσης, 

προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες πληροφοριών και να μοιραστούν οι γνώσεις για 

κάθε κτιριακό σύστημα. για την επίτευξη της βέλτιστης ολοκλήρωσης. Η ESET μπορεί να 

δημιουργηθεί με την υποστήριξη του διευθυντή και των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Το 

ESMT θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διαφορετικές ομάδες εντός και εκτός του 

σχολείου που ενδέχεται να έχουν μερίδιο στις πρωτοβουλίες διαχείρισης ενέργειας του 

σχολείου. Αυτό είναι σημαντικό για να έχετε πρόσβαση σε διαφορετικές δεξιότητες, 

γνώσεις και απόψεις στην ομάδα. 
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Κατά τη συγκρότηση των ομάδων, λάβετε υπόψη τα εξής: 

1. Συμπεριλάβετε εκπροσώπους μαθητών με διαφορετικά υπόβαθρα και από διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες. Μην ξεχάσετε να εξηγήσετε τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές θα έχουν 

(ή όχι) εξουσία λήψης αποφάσεων. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή συναισθημάτων 

απογοήτευσης που μπορεί να προκύψουν όταν οι μαθητές δουν ότι δεν εφαρμόζονται όλες 

οι ιδέες τους. 

2. Αναζητήστε εκπροσώπους από όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας ενηλίκων: 

διευθυντές, δασκάλους, διαχειριστές, βοηθητικό προσωπικό και οικογένειες. 

Δάσκαλοι: 

- συνεργαστείτε με την ενεργειακή ομάδα για την κοινοποίηση του σχεδίου δράσης σε όλα 

τα τμήματα του σχολείου. 

- Προτροπή όλων στη σχολική κοινότητα να συμμετάσχουν σε σχολικές πρωτοβουλίες που 

σχετίζονται με την ενέργεια. 

- Ενίσχυση των προσδοκιών για συμπεριφορά φιλική προς την ενέργεια, γιορτάζοντας 

ενέργειες όπως το σβήσιμο των φώτων όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

Διαχειριστές: 

- Προώθηση του οράματος και των αξιών του σχολείου για ενεργειακή δράση. 

Προσωπικό υποστήριξης: 

- Βοήθεια στη διάδοση μηνυμάτων σχετικά με τα επιτεύγματα του σχολείου και τα 

διδάγματα που αντλήθηκαν σχετικά με την ενεργειακή δράση. 

- Παρουσίαση των αξιών του σχολείου που σχετίζονται με την ενεργειακή δράση κατά τον 

χαιρετισμό των επισκεπτών. 

Οικογένειες: 

- Εθελοντισμός σε εκστρατείες διαχείρισης ενέργειας από το σχολείο. 

3. Προσκαλέστε άτομα και οργανισμούς στην τοπική κοινότητα που ενδέχεται να 

επηρεαστούν από τα έργα του σχολείου και που θα μπορούσαν να παρέχουν τεχνική 

εμπειρογνωμοσύνη και άλλη υποστήριξη για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Αυτά μπορεί να 

περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, σχολικούς γείτονες, τοπικές επιχειρήσεις και 

εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. 

4. Εξασφάλιση ίσης συμμετοχής και ηγεσίας από κορίτσια και αγόρια, γυναίκες και άνδρες. 

5. Τα μέλη, εάν είναι δυνατόν, της ομάδας ενεργειακής δράσης θα πρέπει να εκλέγονται 

αντί να ορίζονται, ώστε να μπορούν να μιλούν και να ενεργούν εκ μέρους της ομάδας που 

εκπροσωπούν και να τα κινητοποιούν. 
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Καθιερώστε μια Ενεργειακή Πολιτική 

Για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου Δράσης πρέπει να δημιουργηθεί 

μια Ενεργειακή Πολιτική. Αυτό επισημοποιεί την υποστήριξη του διευθυντή του σχολείου 

και τονίζει τη δέσμευση του σχολείου για ενεργειακή απόδοση για τους μαθητές, τους 

δασκάλους, την κοινότητα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Συνιστάται ο διευθυντής 

του σχολείου να εκδώσει επίσημα την πολιτική και να την κοινοποιήσει ξεκάθαρα και 

κατανοητά σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς υψηλού ενδιαφέροντος και να τους 

ενθαρρύνει να εμπλακούν. Σε αυτό, η πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί στην κουλτούρα 

του σχολείου και επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν βασικά άτομα σε όλη την 

ανάπτυξή της για να διασφαλιστούν οι αντιλήψεις και οι σκέψεις τους σχετικά με τη 

Διαχείριση Ενέργειας. Ο στόχος της Ενεργειακής Πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι το 

σχολείο μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες με τρόπο που να είναι επαρκής, 

αξιόπιστος, ασφαλής και βιώσιμος, να διασφαλίζει οικονομικά προσιτή τιμή και να 

βελτιώνει την οικονομική απόδοση του οργανισμού, καθώς και να εντοπίζει και να 

αξιολογεί σε συνεχή βάση τις ενεργειακές του ανάγκες σύμφωνα με τις αρχές της μείωσης 

του κόστους, της αποδοτικότητας χρήσης, των εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης φορτίου, 

των πρακτικών αγορών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαχείρισης του 

στόλου, όπου ισχύουν. 

Θέστε έναν γενικό στόχο και συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. 

Οι σαφείς, μετρήσιμοι στόχοι που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση, την κουλτούρα και τις 

προτεραιότητες του οργανισμού είναι υψίστης σημασίας. Ο Ενεργειακός Συντονιστής με τη 

συνεργασία του προσωπικού του σχολείου επιβλέπει την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. 

Οι στόχοι μπορεί να είναι οι ακόλουθοι: η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, η 

εξοικονόμηση ενέργειας και η συμβολή στην ελαχιστοποίηση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, η εξέταση των πολιτικών και των λειτουργιών του σχολικού συστήματος που 

επηρεάζουν τη χρήση ενέργειας, η χάραξη στρατηγικής για την αξιοποίηση όλων των 

εύλογων ευκαιριών για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. να συμπεριλάβει κατάλληλα 

μέτρα για την παρακολούθηση της χρήσης πόρων και ενέργειας και την αξιολόγηση των 

μέτρων που έχουν ληφθεί και να εντοπίσει την εκπαίδευση, τη διαχείριση και άλλες 

σχετικές αλλαγές πολιτικής που αποτελούν μέρος του σχεδίου εφαρμογής. 

Καθιέρωση λογοδοσίας. Καθορίστε τους ρόλους που έχουν ανατεθεί στην ESET και την 

ESMT και στο σχολείο συνολικά και διευκρινίστε ποια είναι τα καθήκοντα κάθε 

συμμετέχοντα. 

Διασφαλίστε συνεχή βελτίωση. Περιλαμβάνετε διαμορφωτικές αξιολογήσεις περιοδικά για 

να επανεξετάζετε και να ενημερώνετε την πολιτική ώστε να αντικατοπτρίζει τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτεραιότητες.  
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E) ΒΗΜΑ 2: Αξιολόγηση της απόδοσης: Δημιουργήστε ένα σχέδιο 

παρακολούθησης κατανάλωσης. 

 
Για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση και να αναπτυχθεί η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), τα Eco Smart σχολεία πρέπει να έχουν ξεκάθαρη άποψη και κατανόηση της 
χρήσης ενέργειας. 
 
Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι μια βασική διαδικασία για την αξιολόγηση της 
ενεργειακής χρήσης του κτιρίου. Θα δώσει μια βάση για την προβολή της ποσότητας 
ενέργειας που χρησιμοποιείται γενικά και για τη μέτρηση των μελλοντικών αποτελεσμάτων 
των προσπαθειών απόδοσης. 
Το σχέδιο παρακολούθησης της κατανάλωσης θα περιλαμβάνει 2 βασικά σημεία: 
- Συλλογή δεδομένων 
- Ανάλυση και αξιολόγηση 

Συλλέγοντας Δεδομένα 
 

o Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας βασίζεται στην καλή γνώση της χρήσης 

ενέργειας. Αυτό είναι το ουσιαστικό μέρος της ενεργειακής επιθεώρησης. 

Αυτή η ενεργειακή επιθεώρηση θα αποκαλύψει τις ροές ενέργειας, το κόστος 

και θα εντοπίσει τις δυνατότητες ενεργειακής βελτιστοποίησης. Όσο 

περισσότερα δεδομένα συγκεντρωθούν, τόσο πιο ακριβής θα είναι ο έλεγχος 

και τόσο πιο εύκολο θα είναι ο προσδιορισμός των βελτιώσεων και η μέτρησή 

τους. Χωρίς δεδομένα, οι Ομάδες Ενέργειας θα είναι τυφλοί για να δουν την 

πραγματική κατανάλωση αλλά και να μετρήσουν εάν επιτυγχάνονται οι 

στόχοι ενεργειακής απόδοσης. Η ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να είναι 

συνεχής και να καλύπτει όλα τα είδη ενέργειας που χρησιμοποιούνται στο 

σχολείο (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καύσιμα και άλλες πηγές). Η 

στρατηγική παρακολούθησης της ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει στις 

ενεργειακές ομάδες να μετρούν, να επαληθεύουν και να αναλύουν την 

κατανάλωση ενέργειας και το κόστος για να τους δώσει τη δυνατότητα να 

βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους 

από έτος σε έτος. 

o Η πρόσβαση στα δεδομένα, όπως τιμολόγια ή άμεση πρόσβαση στους 

μετρητές μπορεί να είναι δύσκολη ή μερικές φορές αδύνατη σε ορισμένα 

σχολεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα Eco Smart Schools θα πρέπει να 

εμπλέξουν όλο το προσωπικό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, εντός και 

εκτός του σχολείου, όπως η διοίκηση και το προσωπικό συντήρησης του 

σχολείου, οι τοπικοί δήμοι και αρχές, η εταιρεία συντήρησης εάν η συντήρηση 

γίνεται από εξωτερικό πόρο για να έχει πρόσβαση σε αυτά τα ζωτικά 

δεδομένα . Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης των δικών 

σας μετρητών, αλλά μπορεί επίσης να απαιτεί έγκριση από τις αρχές. Το βήμα 

1: Ανάληψη δέσμευσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή την ουσιαστική 

πρόσβαση σε δεδομένα ή/και εξοπλισμό για τη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων. 

o Υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ενεργειακής αξιολόγησης που θα μας 

επιτρέψει να συλλέξουμε δεδομένα: 
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o - Με παρατήρηση της χρήσης ενέργειας στο σχολείο 

o o Περπατήστε σε έρευνες σε όλο το σχολείο με θερμόμετρο, luxmeter, 

υγρόμετρο… 

o o Παρατήρηση των τάξεων και της κατάστασης του κτιρίου (προγράμματα 

χρήσης και πληρότητας, διακοπή λειτουργίας σε περιόδους ακατάλληλης 

λειτουργίας, κατάσταση του κελύφους του κτιρίου, έλεγχος ρουτίνας 

αναμονής ή τερματισμού λειτουργίας υπολογιστών κ.λπ.…) 

o o Ερωτηματολόγια σχετικά με τα συναισθήματα των επιβατών σχετικά με τη 

χρήση ενέργειας για άνεση, τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού όπως 

υπολογιστές κ.λπ… 

o - Με παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας με ανάγνωση μετρητών ή/και 

αξιολόγηση τιμολογίωνMeter reading (electrical, gas, water…) 

o Energy bills (electrical, gas, water…) 

Παράδειγμα στρατηγικής ενεργειακής ανάλυσης

 

Figure 1 - Audit protocol flowchart  
Source: Energy and comfort assessment in educational building: Case study in a French university campus. 

 

Ορισμένα βασικά δεδομένα είναι σημαντικά για τη δημιουργία του σχεδίου ενεργειακού 
ελέγχου: 
- Συνολική κατανάλωση ενέργειας όλων των πηγών ενέργειας των τελευταίων ετών (δεν θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μη αντιπροσωπευτικά έτη λόγω εξαιρετικής κατάστασης όπως 
το 2020 και το 2021 με τον αντίκτυπο της πανδημίας) 
- Οικοδομικά σχέδια 
-Αριθμός μαθητών 
- Θερμαινόμενος χώρος του σχολείου 
- Περίοδοι λειτουργίας του σχολείου (ημέρες και ημερήσιες ώρες) 
- Έρευνα της χρήσης ενέργειας (θερμοκρασία, φωτεινότητα…) και της συμπεριφοράς του 
χρήστη κατά τη διεξοδική έρευνα 
 
Τα τιμολόγια ενέργειας παρέχουν πολλές πληροφορίες και ένα δομημένο παραστατικό. 
Περίοδος, μονάδες, ποσότητα ενέργειας, κόστος. Οι μετρητές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 
για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. Για να έχουμε χρήσιμα δεδομένα που 
μπορούν να αναλυθούν πρέπει να κατασκευαστεί ένα σχέδιο ανάγνωσης μετρητή. Υπάρχουν 
ορισμένα πλεονεκτήματα και ενοχλήσεις στη χρήση των μετρητών και θα δούμε περαιτέρω 
τι μπορούμε να ρυθμίσουμε για να έχουμε μια ακριβή φάση συλλογής και ανάλυσης. 
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Στα παραδοτέα Eco Smart case pool, θα βρείτε κάποια σχολεία ενεργειακής αξιολόγησης για 
σύγκριση. Δείτε αν η κατανάλωση ενέργειας του σχολείου σας είναι χαμηλότερη, στο μέσο 
όρο ή πάνω από άλλα παρόμοια κτίρια. 
 

Ανάλυση και Αξιολόγηση 

 
Ο σκοπός εδώ είναι να κατανοήσουμε τις τάσεις της χρήσης ενέργειας. Η ακρίβεια της 
ανάλυσης θα εξαρτηθεί από τη συλλογή των δεδομένων. Εάν συλλεχθούν πολύ λίγα 
δεδομένα, η ανάλυση δεν θα είναι ακριβής και δεν θα δώσει την πραγματική εικόνα της 
χρήσης ενέργειας. Αντίθετα, εάν συλλεχθούν πάρα πολλά δεδομένα, η ανάλυση μπορεί να 
είναι δύσκολη και να προκαλέσει σφάλματα και ίσως εξάντληση των ομάδων γιατί απαιτεί 
χρόνο και προσπάθεια για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. 
 
Η ενεργειακή επιθεώρηση θα μας επιτρέψει να ορίσουμε τη γραμμή βάσης σύμφωνα με την 
κατανάλωση αναφοράς που καθορίζεται από τα τιμολόγια ή την ένδειξη των μετρητών. Με 
αυτό το βασικό σύνολο, θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε και να μετρήσουμε την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι, η φάση της ανάλυσης είναι εξίσου σημαντική με τη φάση της 
συλλογής για να εντοπίσουμε σωστά τις τάσεις χρήσης ενέργειας και να μπορέσουμε να 
δούμε τους τομείς βελτίωσης. 
 
Οι κύριοι τομείς κατανάλωσης του ενεργειακού σχολείου και όπου οι δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας είναι: 
- Θέρμανση/ψύξη χώρου 
- Φωτισμός 
- Ζεστό νερό οικιακής χρήσης 
- Εξαερισμός 
- Μαγείρεμα 
- Εξοπλισμός γραφείου 
 
Απαιτείται για την αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης των συστημάτων και του 
εξοπλισμού των εγκαταστάσεων για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης.I 
Αφού συγκεντρώσουν όλα τα δεδομένα, η ESET και η ESMT θα τα αναλύσουν για να 
συλλέξουν τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και να μετρήσουν τον αντίκτυπο της 
συμπεριφοράς του χρήστη. 
Πρέπει να γίνει πλήρης απογραφή της πηγής ενέργειας (αγορασμένη ή παραγόμενη). 
Οι πιο κοινές πηγές ενέργειας είναι: 
● Ηλεκτρική ενέργεια [kWh] 
● Φυσικό αέριο [m3] 
● Καύσιμο [λίτρα ή κιλά] 
● Βιομάζα [kg] 
● Φωτοβολταϊκά [kWh] 
● Ηλιακό θερμικό [kWh] 
● Γεωθερμική ενέργεια [kWh] 
● Άνθρακας [kg] 
Για να αξιολογηθεί η κατανάλωση ενέργειας, να υπάρχουν ακριβείς μετρήσεις και να 
επιτραπεί η σύγκριση της χρήσης ενέργειας από έτος σε έτος ή μεταξύ διαφορετικών 
σχολείων, τα δεδομένα πρέπει να προσαρμοστούν με συντελεστές μετατροπής. Οι 
ισοδυναμίες επιτρέπουν τη μετατροπή αριθμών μεταξύ των μονάδων που συναντώνται πιο 
συχνά. 
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Κιλοβάτ ανά ώρα [kWh] θα χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους πηγών ενέργειας για να 
ενοποιηθούν τα αποτελέσματα και να γίνουν συγκρίσεις. Οι μαθητές θα πρέπει να 
μετατρέψουν για κάθε τύπο ενέργειας που χρησιμοποιείται η ενεργειακή της μονάδα 
εκφρασμένη σε kWh. Αυτή είναι μια βασική ικανότητα για μαθητές γυμνασίου και θα 
κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ ισχύος και κατανάλωσης.A suitable competence to 
understand the challenges of energy consumption and climate change. 
Επίσης, για τη μέτρηση του αντίκτυπου της χρήσης ενέργειας, οι εκπομπές CO2 θα 
υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τιμές μετατροπής ενέργειας (σύνδεσμος για δημιουργία). 
Οι τιμές εκπομπών CO2 λαμβάνουν υπόψη την κατανάλωση αλλά και τη «γκρίζα» ρύπανση 
(ρύπανση που προκαλείται από την παραγωγή ενέργειας, δηλαδή την πρωτογενή ενέργεια) 
και τη μεταφορά της. Σύμφωνα με την εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε 
χώρας, η τιμή CO2 μπορεί να συμπληρωθεί. Για παράδειγμα, η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Γαλλία γίνεται κυρίως από πυρηνικούς σταθμούς με χαμηλή τιμή εκπομπών 
CO2. Άλλες χώρες με μονάδες παραγωγής αερίου/καυσίμου/άνθρακα θα έχουν υψηλότερη 
τιμή εκπομπών CO2. Οι ΑΠΕ που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
συμβάλλουν άμεσα στη δραστική μείωση των τιμών των εκπομπών CO2. 
 
Πίνακας 1: Χαμηλότερη τιμή θέρμανσης και κύριος συντελεστής εκπομπής CO2 (Πηγή Adime, RTE) 

 

Πηγή Ενέργειας Μονάδ 
Χαμηλότερη αξία 

θέρμανσης 

CO2 per unit 

[kgCO2/unit] 

CO2 per kWh 

[kgCO2/kWh] 

Ηλεκτρισμός 

(πυρηνικό 

εργοστάσιο) 

1 kWh 1 kWh 0.01 kgCO2 0.1 kgCO2/kWh 

Ηλεκτρισμός 

(μονάδες με 

αέριο) 

1 kWh 1 kWh 0.43 kgCO2 0.43 kgCO2/kWh 

Ηλεκτρισμός 

(σταθμοί που 

λειτουργούν 

με πετρέλαιο) 

1 kWh 1 kWh 0.78 kgCO2 0.78 kgCO2/kWh 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 

(μονάδες με 

καύση 

άνθρακα) 

1 kWh 1 kWh 0.97 kgCO2 0.97 kgCO2/kWh 

Φυσικό αέριο 1 m3 10 kWh 2.3 kgCO2 0.23 kgCO2/kWh 

Βιομάζα 

 

1 kg 5 kWh 0.2 kgCO2 0.04 kgCO2/kWh 

1 m3 3250 kWh 26 kgCO2 0.04 kgCO2/kWh 

1 kg 11.9 kWh/kg 3.4 kgCO2 0.3 kgCO2/kWh 
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FOD (Fuel Oil 

Domestic) 

 

1 Liter 10 kWh/l 2.8 kgCO2 0.27 kgCO2/kWh 

Κάρβουνο 1 kg 8.9 kWh 7.3 kgCO2 0.82 kgCO2/kWh 

 
Ομοίως, ορισμένα δεδομένα θα απαιτήσουν διόρθωση. Για τη θέρμανση, ένας διορθωτικός 
συντελεστής που ονομάζεται βαθμίδα ημέρας θα διορθώσει την κατανάλωση θερμότητας 
ανάλογα με τη σκληρότητα του χειμώνα. Η ίδια αρχή ισχύει και για την ψύξη. Η ημέρα 
βαθμών είναι η διαφορά μεταξύ της εξωτερικής θερμοκρασίας και μιας θερμοκρασίας 
αναφοράς που καθιστά δυνατή την εκτίμηση της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας για τη 
διατήρηση ενός άνετου κτιρίου σε αναλογία με τη βαρύτητα του χειμώνα ή τη ζέστη του 
καλοκαιριού. 
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Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) 
 
Χρησιμοποιώντας τα βασικά δεδομένα (επιφάνεια, αριθμός μαθητών, ωράριο απασχόλησης 
κ.λπ.), θα είναι δυνατό να δημιουργηθούν τιμές που θα προσφέρουν μια εικόνα της 
κατανάλωσης ενέργειας και τη δυνατότητα: 
- Επαληθεύστε εάν η κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ υψηλή ή στη μέση τιμή για αυτόν 
τον τύπο εγκατάστασης. 
- Αξιολογήστε εάν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι αποτελεσματικά. 
- Παρακολουθήστε εύκολα την εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας 
- Δώστε προτεραιότητα στον εξοπλισμό κακής απόδοσης για άμεση βελτίωση. 
- Κατανοήστε το κόστος των ενεργειακών δαπανών. 
 
 
Αυτές οι αναλογίες θα δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας ή τα 
έξοδα και μια βασική τιμή. 

Πίνακας 2: Βασικοί δείκτες απόδοσης 

 

KPI 
Κατανάλωση ανά 

όγκο 

Κατανάλωση ανά 

θερμαινόμενη 

περιοχή 

Κατανάλωση ανά 

μαθητή 

Κατανάλωση 

ανά ημέρα 

Δαπάνες 

ανά kWh 

 kWh/m3 kWh/m2 kWh/student kWh/day €/kWh 

 
Αυτές οι αναλογίες μπορούν να συγκριθούν με άλλα Eco Smart σχολεία ή με άλλες εθνικές 

αναλογίες σχολείων. 

Με όλα τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, η Eco Smart Energy Team θα είναι σε θέση να 

ποσοτικοποιήσει τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και να θέσει στόχους προς 

επίτευξη. 

Πίνακας 3 – Εξέλιξη της αναλογίας κατανάλωσης ενέργειας στα σχολεία/έτος ρύθμισης (Γαλλία) 

Πηγή: Οδηγός CPE établissements d’enseignement secondaire 
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Έτος κατασκευής/ανακαίνισης 
kWh/m² 

Χωρίς ενεργειακά πρότυπα 

κτιρίου 
120 

Ενεργειακά πρότυπα του 1976 
111 

Ενεργειακά πρότυπα του 1982 
102 

Ενεργειακά πρότυπα του 1988 
86 

2000 ενεργειακά πρότυπα 
72 

 

 

 

 

Πίνακας 4 – Εξέλιξη της αναλογίας ηλεκτρικής κατανάλωσης στο σχολείο/έτος ρύθμισης (Γαλλία) 

Πηγή: Οδηγός CPE établissements d’enseignement secondaire 

Έτος κατασκευής/ανακαίνισης 
kWh/m² 

Χωρίς ενεργειακά πρότυπα 

κτιρίου 
36 

Ενεργειακά πρότυπα του 1976 
38 

Ενεργειακά πρότυπα του 1982 
33 

Ενεργειακά πρότυπα του 1988 
35 

2000 ενεργειακά πρότυπα 
32 

 

Ένας από τους στόχους του έξυπνου σχολείου Eco θα είναι να μειώσει αυτούς τους δείκτες 
στην ελάχιστη δυνατή τιμή εφαρμόζοντας μια στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας που 
βασίζεται στον ενεργειακό έλεγχο, την εγκατάσταση και τη βελτιστοποίηση εξοπλισμού (βλ. 
έγγραφο διαδικασίας βελτιστοποίησης) και την αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών. 
 
Μετά την ανάλυση έρχεται η φάση της αξιολόγησης. Σε αυτό το σημείο, οι αξιολογητές θα 
πρέπει να έχουν σαφή εικόνα της σχολικής κατανάλωσης. Είναι σημαντικό, για να υπάρχει 
αξιόπιστη αξιολόγηση, τα δεδομένα που συλλέγονται να αποσαφηνίζονται και να 
προσαρμόζονται. Ειδικά με την κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης και ψύξης που πρέπει να 
προσαρμοστεί με τη μέση εξωτερική θερμοκρασία (Degree Day). 
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Μια έκθεση που θα περιέχει τα πιο σημαντικά δεδομένα θα συνταχθεί για να δώσει σε όλους 

τους εμπλεκόμενους μια σαφή εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και της ενεργειακής 

χρήσης του. Θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους υπεύθυνους. 

Ακριβείς πίνακες και γραφήματα θα απεικονίσουν τις τάσεις. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης 

ενέργειας θα καθοριστούν σαφώς από τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη αλλά και από το 

κόστος τους. 

Η δομή της έκθεσης αξιολόγησης θα μπορούσε να είναι: 

- Παρουσίαση κτιρίου (Σχέδιο, έτος κατασκευής, επιφάνεια, επίπεδα…) 

- Λεπτομερής Ενεργειακός Έλεγχος 

- Περιγραφή των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

- Συγκεκριμένες συστάσεις και διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας (βλέπε βήμα 3: Θέστε 

στόχους) 

- Κόστος και ευκαιρίες χρηματοδότησης  
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F) ΒΗΜΑ 3: Θέστε στόχους 

Οι στόχοι απόδοσης είναι σημαντικοί για τις δραστηριότητες διαχείρισης ενέργειας. Σε αυτό 

το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να τεθούν ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι στόχοι, να 

εσωτερικευτούν τα στοχευμένα αποτελέσματα, να θεσπιστούν οι σωστές στρατηγικές και να 

επιτευχθεί οικονομική εξοικονόμηση. Οι καλά καθορισμένοι στόχοι είναι σημαντικοί για την 

παρακολούθηση και τη μέτρηση της διαδικασίας. Η επικοινωνία μπορεί να παρακινήσει το 

προσωπικό να υποστηρίξει τη διαχείριση ενέργειας σε ολόκληρο το σχολείο. 

Ο καθορισμός στόχων βοηθά σε: 

• Παρακολούθηση και εξέταση της επιτυχίας του σχεδίου δράσης για την ενέργεια 

• Υποστήριξη των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του ενεργειακού σχεδίου 

δράσης ως προς τον προσδιορισμό της βελτίωσης και της ανεπάρκειας. 

• Υποδείξτε τη δέσμευση για μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• Καθορίστε το χρονοδιάγραμμα για τις δραστηριότητες αναβάθμισης και εντοπίστε 

ορόσημα για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στόχων απόδοσης, τον καθορισμό του πεδίου 

εφαρμογής, την εκτίμηση των δυνατοτήτων βελτίωσης και, τέλος, τον καθορισμό στόχων. 

 

Ορίστε το Εύρος 

Προσδιορίστε τις παραμέτρους του σχολείου και του χρονοδιαγράμματος για τους 
στόχους. 
Το επίπεδο του στόχου απόδοσης σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο 
χρησιμοποιεί την ενέργεια. Τα κοινά σχολικά επίπεδα για τον καθορισμό στόχων 
περιλαμβάνουν: 
- Ο καθορισμός στόχων εκ των προτέρων δείχνει πώς το σχολείο θέλει να βελτιωθεί. Οι 
στόχοι σε επίπεδο σχολείου είναι σημαντικοί για την επιτυχία του ενεργειακού σχεδίου 
δράσης. 
- Οι στόχοι σε επίπεδο εγκατάστασης είναι σημαντικοί όσον αφορά τα αποτελέσματα 
συγκριτικής αξιολόγησης ή τον ενεργειακό έλεγχο για να βοηθήσουν το σχολείο να επιτύχει 
τους στόχους του. 
- Ο καθορισμός σωστού και ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος στόχου για τους στόχους 
διασφαλίζει ότι είναι σκόπιμοι και προωθούν την αλλαγή. 
- Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι συνήθως συγκεκριμένοι για το σχολείο και μπορούν να 
οριστούν από: 
• Στρατηγικά σχέδια του σχολείου 
• Θέστε ορίζοντες και κατευθυντήριες γραμμές για σχέδια 
 
Εκτίμηση Δυνατοτήτων για Βελτίωση 
Εξετάστε τις γραμμές βάσης, το σημείο αναφοράς για να αποφασίσετε σχετικά με το 
δυναμικό και τη σειρά των αναβαθμίσεων και πραγματοποιήστε τεχνικές αξιολογήσεις και 
ελέγχους. Για να θέσετε στόχους, είναι σημαντικό να έχετε μια καλή πρόβλεψη για το 
επίπεδο απόδοσης που μπορεί να επιτευχθεί. Οι μέθοδοι βασίζονται σε πολλούς 
παράγοντες που πρέπει να αποφασίσουμε, όπως ο χρόνος, οι διαθέσιμες πηγές και οι τύποι 
χρησιμοποιούμενης ενέργειας και το σχολείο του ενεργειακού προγράμματος. 
 
Εξέταση δεδομένων απόδοσης και συγκριτική αξιολόγηση 
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Ο καθορισμός βασικών γραμμών καθορίζει τις διαφορές στη χρήση ενέργειας μεταξύ 
παρόμοιων δομημένων κτιρίων για να δείξει πιθανές βελτιώσεις. Δεδομένα μεγαλύτερης 
περιόδου, όπως δεδομένα 1 έτους, θα είναι πιο χρήσιμα για την κατανόηση της βελτίωσης 
της χρήσης ενέργειας από την άποψη της παρακολούθησης με την πάροδο του χρόνου. 
Η συγκριτική αξιολόγηση παρέχει ένα πρότυπο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των ευκαιριών βελτίωσης, όταν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να τονιστούν οι τάσεις στη 
χρήση ενέργειας. 
Το εύρος των στόχων απόδοσης μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα του σχολείου 
καθώς και διάφορες χρονικές περιόδους για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων στόχων. 
 
Επανεξέταση τεχνικών αξιολογήσεων και ελέγχων και σύγκριση με άλλα σχολεία: Μείωση 
της χρήσης ενέργειας που εντοπίστηκε κατά τις τεχνικές αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις. 
Επίσης, η εξέταση των στόχων απόδοσης άλλων σχολείων μπορεί να σας βοηθήσει να 
βελτιώσετε και να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες του σχολείου σας. 
 
Ορίστε τους Στόχους 
 

Δημιουργήστε και εκφράστε σαφείς, μετρήσιμους στόχους, με ημερομηνίες-στόχους, για 

ολόκληρο το σχολείο, τις εγκαταστάσεις και άλλες μονάδες. Μόλις προβλεφθεί η 

δυνατότητα βελτίωσης, μπορούν να τεθούν στόχοι στα κατάλληλα σχολικά επίπεδα. Οι 

στόχοι ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τα ανώτερα στελέχη 

(Σχολική επιτροπή, διευθυντής) για ολόκληρο το σχολείο. Ο εντοπισμός του αναπτυξιακού 

δυναμικού θα πρέπει να είναι ένα σημείο εκκίνησης για τη δυνατότητα δράσης. 

Οι συνήθεις τρόποι για τον καθορισμό στόχων περιλαμβάνουν: 

Καθορισμένη μείωση: Οι στόχοι πρέπει να δείχνουν τη χρήση ενέργειας ως συγκεκριμένη 

ποσότητα ή ποσοστιαία μείωση, όπως 5 τόνοι πετρελαίου κλιβάνου ή 15 τοις εκατό μείωση 

της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βελτίωση απόδοσης: Ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι η μείωση της ενεργειακής 

έντασης, όπως 5 kWh ανά μονάδα AC. 

Περιβαλλοντική Βελτίωση: Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσον αφορά την 

πρόληψη ή τη μείωση της ρύπανσης. 

Ενέργειες 

Όταν βάζετε στόχους, φροντίστε να χρησιμοποιείτε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων για να σας 

βοηθήσετε να θέσετε πολλά υποσχόμενους, αλλά εφικτούς στόχους. Ζητήστε από τη 
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σχολική επιτροπή να επανεξετάσει τους στόχους σας για να ζητήσει τα σχόλια και την 

υποστήριξή τους.  

Εικόνα 2 – Σχέδιο δράσης για την επίτευξη στόχων 

 
Πριν από τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης, μπορεί να είναι μια χρήσιμη άσκηση ο 
καθορισμός του στόχου που πρέπει να επιτευχθεί και η αξιολόγηση των εμποδίων που 
πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτά τα εμπόδια και οι επιρροές μπορούν να θεωρηθούν ως 
αρνητικές και θετικές δυνάμεις αντίστοιχα. Η ανάλυση δυναμικού πεδίου είναι ένα 
θεμελιώδες εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων 
σχετικά με την πρόοδο της αλλαγής που πρέπει να ακολουθηθεί. Τα βήματα που 
περιλαμβάνονται στην ανάλυση πεδίου δυνάμεων είναι: 
 

• Δηλώστε τον στόχο του σχολείου και υποδείξτε την πορεία που συνεπάγεται κίνηση 
προς αυτόν τον στόχο: για παράδειγμα, ο στόχος μπορεί να είναι "βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης στη μονάδα συναρμολόγησης" ή "μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας στην εγκατάσταση για τα τρέχοντα επίπεδα πληρότητας". 

• Προσδιορίστε τα εμπόδια που τείνουν να εμποδίζουν την επίτευξη του στόχου: αυτά 
μπορεί να είναι εσωτερικά προς το σχολείο (για παράδειγμα, έλλειψη τεχνογνωσίας 
σχετικά με τη διαχείριση ενέργειας) ή εξωτερικό (για παράδειγμα, δομές ενεργειακού 
ποσοστού ή κυβερνητικός κανονισμός). 

• Προσδιορίστε θετικές επιρροές ή δυνάμεις που τείνουν να εργαστούν για την 
επίτευξη του στόχου. Αυτά μπορεί επίσης να είναι εσωτερικά ή εξωτερικά. 

• Υπολογίστε τη σχετική ισχύ των αρνητικών και θετικών δυνάμεων (για απλότητα, 
ίσως θέλουμε να τα αναγνωρίσουμε ως χαμηλής, μέσης και υψηλής αντοχής). 

 
Δώστε προτεραιότητα σε εκείνες τις δυνάμεις που μπορούν να ενισχυθούν ή να 

αποδυναμωθούν μέσω του σχεδίου δράσης σας με τη μεγαλύτερη επίδραση στην επίτευξη 

του στόχου. Είναι κυρίως πιο αποτελεσματικό να προσπαθείτε να ελαχιστοποιήσετε τις 

αρνητικές δυνάμεις παρά να προσπαθήσετε να ενισχύσετε δυνάμεις που είναι ήδη θετικές. 

Ένα τυπικό διάγραμμα ανάλυσης πεδίου δύναμης φαίνεται στο σχήμα 3. 
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Σχήμα 3 – Ανάλυση δυνάμεων  
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G) ΒΗΜΑ 4: Δημιουργήστε το Σχέδιο Δράσης 

 

Αφού η ομάδα έχει θέσει στόχους, θα πρέπει να αναπτυχθούν σχέδια δράσης για να 
παρέχουν έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη αυτών των στόχων. Χρησιμοποιώντας τη φόρμα 
αναφοράς για τους στόχους που έχετε περιγράψει, γράψτε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης 
για να διασφαλίσετε ότι τα έργα και οι δραστηριότητες της ομάδας εκτελούνται. Θα πρέπει 
να εφαρμόζεται σε μια συστηματική διαδικασία. Κάθε στόχος μπορεί να έχει περισσότερα 
από ένα σχέδια δράσης, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σχολείο ή η 
εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας. 

1. Πραγματοποιήστε δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών που θα σας υποστηρίξουν 
στην επίτευξη των στόχων 

2. Συμπληρώστε ένα σχέδιο δράσης για κάθε στόχο χρησιμοποιώντας τη φόρμα 
προγραμματισμού και αναφοράς ως πλαίσιο. Το σχέδιο δράσης σας θα καθορίσει 
τους στόχους και τις δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε κάθε στόχο. 
Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει κάθε δραστηριότητα και εργασία που θα 
χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε τον στόχο, τον εκτιμώμενο χρόνο και κόστος και 
να παρέχει έναν ορισμό του αριθμού των ατόμων και των υλικών που χρειάζονται, 
ενώ θα εξηγεί τα βήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας. 
Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν επίσης συγκέντρωση κεφαλαίων, προώθηση και 
αξιολόγηση. 

3. Οι μαθητές θα πρέπει να προσφερθούν εθελοντικά για τις εργασίες. 

4. Αναπτύξτε ένα γενικό σχέδιο που περιλαμβάνει όλα τα σχέδια δράσης. Το γενικό 
σχέδιο πρέπει να επισημαίνει πότε πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει καθεμία από 
τις εργασίες και ποιος είναι υπεύθυνος για την εργασία. 

5. Πραγματοποιήστε δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών που θα σας υποστηρίξουν 
στην επίτευξη των στόχων 

Δραστηριότητες για να Προωθήσετε και να Προσαρμόσετε το Σχέδιο Δράσης 

1. Εμφανίστε το σχέδιο στη συνεδρίαση της επιτροπής/της κοινής συνεδρίασης των 
εκπαιδευτικών 

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή των δασκάλων, των διευθυντών και του λοιπού 
προσωπικού, παρουσιάστε το σχέδιο δράσης και περιγράψτε τα οφέλη των στόχων. Η 
διαδικασία θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τους στόχους και τις ευκαιρίες εφαρμογής 
του σχεδίου. 

2. Σχεδιάστε μια συνέλευση για την ενέργεια 

Η ενεργειακή ομάδα θα πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα επηρεαζόμενα μέρη του 
ενεργειακού σχεδίου δράσης - ιδιαίτερα από τους μαθητές. Για να διασφαλιστεί αυτό, η 
ομάδα θα χρειαστεί να μεταφέρει τους στόχους και τα σχέδιά της στο μαθητικό σώμα και 
στις φοιτητικές λέσχες. Μια ενεργειακή συναρμολόγηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 
για να επιτευχθεί αυτό. Ενώ η ομάδα δημιουργεί την ατζέντα της συνέλευσης, πρέπει να 
συμπεριληφθούν τα ακόλουθα σημεία: 

• Εισαγωγή της ομάδας στο σχολείο 
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• Εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο η διατήρηση της ενέργειας, του νερού, του αερίου είναι 
σημαντική 

• Παρουσιάστε τις εκτιμήσεις σχετικά με το κτίριο 

• Παρακινήστε όλους να δεσμευτούν για τον στόχο του σχεδίου δράσης 

Πρόταση δραστηριότητας για τη συνέλευση: 

• Χρησιμοποιήστε ένα ενεργειακό κουίζ για να σπάσετε τον πάγο και να ευαισθητοποιήσετε 

• Εμφάνιση των τρεχόντων δεδομένων για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, 
νερού 

• Δείξτε πόσα ξοδεύτηκαν για σχετικό τομέα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είχε γίνει με 
αυτό το ποσό χρημάτων. 

• Συγκρίνετε τη χρήση του σχολείου και του σπιτιού με γραφήματα 

3. Επιμόρφωση μαθητών, καθηγητών και προσωπικού 

Η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους δημιουργικούς και διαφορετικούς τρόπους 
για να εκπαιδεύσει τους μαθητές σχετικά με τον τρόπο κατανάλωσης ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις και τρόπους εξάσκησης της αποδοτικότητας. Η εκπαίδευση μπορεί να 
περιλαμβάνει παρουσιάσεις ευαισθητοποίησης σε άλλες τάξεις ή δημιουργία λέσχης 
μαθητών για την ενεργειακή απόδοση. Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τους 
μαθητές θα πρέπει να τεκμηριώνονται ως αποτέλεσμα. 

Καταγράψτε και Αξιολογήστε την Ενεργειακή Χρήση του Σχολείου 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ενεργειακής στάσης των ενοίκων του κτιρίου είναι 

κύριο καθήκον της ενεργειακής ομάδας. Η συμπλήρωση των εντύπων Μ&Ε είναι ζωτικής 

σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Η ομάδα θα αναλύσει 

την προηγούμενη και την τρέχουσα ημερομηνία για να παρακολουθήσει την πρόοδο. 

Το σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση αποτελείται από διάφορα στάδια: 

• Καθορισμός διαδρομών παρακολούθησης: Η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σχέδιο 

εξόδου πυρκαγιάς των σχολείων ως σχέδιο. 

• Δημιουργία ατζέντας παρακολούθησης: Εκτελέστε τη δραστηριότητα παρακολούθησης 

όταν η τάξη είναι ως επί το πλείστον άδεια, όπως πριν ή μετά το μάθημα, τα μεσημεριανά 

διαλείμματα κ.λπ. 

• Ταυτότητα της ομάδας: για την αναγνώριση της ομάδας, συνιστάται η χρήση σημάτων, 

γιλέκων κ.λπ. 

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Η ομάδα θα πρέπει να καθιερώσει μεθόδους για να 

ανταμείψει τις καλές ενεργειακές συνήθειες και να παρακινήσει όσους χρειάζονται ακόμα 

βελτίωση. Συνιστάται να έχετε μια ειδική γωνιά για την εμφάνιση γραφικών, 

ανακοινώσεων και ευγνωμοσύνης, καθώς και προτάσεων. 
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• Συμμετοχή στην τάξη: Δημιουργήστε μια λίστα ελέγχου για να υπενθυμίσετε 

συμπεριφορές συνομιλίας με θετική ενέργεια σε κάθε τάξη. 

• Δημιουργήστε ένα σχέδιο για διακοπές ενέργειας 

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να γίνει όταν το σχολείο δεν λειτουργεί με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό. Αυτή η ενέργεια θα απαιτήσει σχεδιασμό και συνεργασία με τους 

θεματοφύλακες και τη διοίκηση. Τα ακόλουθα βήματα μπορούν να συμπεριληφθούν στο 

σχέδιο δράσης. 

Άδεια: Λάβετε έγκριση από τον διευθυντή, τον επόπτη συντήρησης και άλλα σχετικά 

βασικά άτομα για διακοπές λειτουργίας για σχολικά διαλείμματα. 

Τεκμηρίωση: Σχεδιάστε μια λίστα ελέγχου κατά τη διάρκεια ενός πιθανού τερματισμού 

λειτουργίας με το προσωπικό φύλαξης σας. 

Ειδοποίηση: ο τερματισμός λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει διάφορα τμήματα και 

υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, ειδοποιήστε εκ των προτέρων το βασικό προσωπικό και τον 

προϊστάμενο των τμημάτων σχετικά με την πιθανή διακοπή λειτουργίας. 

Αντιπροσωπεία: Η ομάδα θα πρέπει να βοηθά στη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας 

υπό την επίβλεψη του προσωπικού υποστήριξης του κτιρίου.  

• Συμπεριλάβετε την ενεργειακή εκπαίδευση στο πρόγραμμα σπουδών 

Οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν το πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας να 

συμπεριλάβει την ενέργεια στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών τους. Ο ενεργειακός επόπτης 

της ομάδας μπορεί να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας σε μια 

συνεδρίαση της σχολής, μια κοινή συνεδρίαση καθηγητών ή μια συνεδρίαση της επιτροπής 

στις αρχές του σχολικού έτους. Στις συναντήσεις μπορούν να επισημανθούν τα παρακάτω 

σημεία: 

• Δημιουργήθηκε μια νέα σχολική ομάδα ενέργειας 

• Τα μέλη της ομάδας ενέργειας μπορούν να κάνουν παρουσιάσεις στην τάξη τους. 

• Η ενέργεια μπορεί να διδαχθεί χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση (ειδικά 

μέσω του STEAM) 

• Προγραμματισμός εκ των προτέρων 

Ένας μηχανισμός βράβευσης μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί προκειμένου να 

αναγνωριστεί η επιτυχία των μαθητών στην ενεργειακή εκπαίδευση. Ο μηχανισμός μπορεί 

να καθοδηγείται από φοιτητές και θα απαιτήσει να οριστούν δύο φοιτητές για να ελέγξουν 

τις αιτήσεις. Συνιστάται ιδιαίτερα η συλλογή αιτήσεων για την επιβράβευση. 
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H) ΒΗΜΑ 5: Υλοποιήστε το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης 

Για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του σχεδίου δράσης· Είναι ζωτικής σημασίας να 
ενθαρρυνθεί η πλήρης συνεργασία των βασικών ατόμων σε διαφορετικά επίπεδα εντός του 
σχολείου (προσωπικό σχολείου, μαθητές, γονείς, διοίκηση σχολείου) και επίσης να 
ευαισθητοποιηθούν τα άτομα που θα υλοποιήσουν τα έργα που ορίζονται στο σχέδιο 
δράσης. 

Το σχέδιο δράσης πρέπει να αποτελείται από ένα σύνολο στόχων/δραστηριοτήτων για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η αξιολόγηση της πιθανής εξοικονόμησης ενέργειας 
βοηθά στον καθορισμό ενός κατάλληλου χαρτοφυλακίου στόχων που είναι σαφείς και 
μετρήσιμοι. Το σχολείο πρέπει να θέσει τόσο βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους 
στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

Κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα βήματα: 

Δημιουργήστε ένα Σχέδιο Επικοινωνίας 

 
Για να επικοινωνήσετε με επιτυχία, θα χρειαστεί να ορίσετε στοχευμένα κοινά, να 
ορίσετε τις πληροφορίες που χρειάζονται και να ενσωματώσετε τα μηνύματά σας 
κατάλληλα για το καθένα. 
 

Ευαισθητοποίηση  
 
Το σχολικό προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί, η διοίκηση, οι μαθητές και άλλοι βασικοί 
ενδιαφερόμενοι φορείς θα γνωρίζουν τους στόχους ενεργειακής απόδοσης και τη 
διαχείριση της ενέργειας, καθώς και την ευθύνη τους για την υλοποίηση του 
προγράμματος με τη βοήθεια σχεδίων δράσης με επιρροή . Οι στρατηγικές 
επικοινωνίας και τα υλικά για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση 
ενέργειας, τους στόχους και τα αποτελέσματα θα πρέπει να προσαρμόζονται στις 
ανάγκες του στοχευόμενα ακροατήρια.  
 
Για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση, εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε τα εξής:  

α) Γενική Ευαισθητοποίηση για τα Ενεργειακά Απόβλητα 

Η γενική ευαισθητοποίηση υποστηρίζει επίσης τις ενεργειακές πρωτοβουλίες στο 
σχολείο, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς οι καθημερινές 
συνήθειες στο σπίτι και την εργασία επηρεάζουν τη χρήση ενέργειας και το 
περιβάλλον. 
 
Η γενική επίγνωση της χρήσης ενέργειας μπορεί να αυξηθεί μέσω: 
 

• Προγράμματα προσανατολισμού για το σχολικό προσωπικό -Παροχή βασικών 
πληροφοριών σχετικά με τη σχολική και ατομική χρήση ενέργειας  

• Εκστρατείες αφίσας, - Σχεδιασμός αλιεύοντας και ενημερωτικές αφίσες για 
αποδυτήρια, πίνακες ανακοινώσεων, αίθουσα προσωπικού κ.λπ., που συζητούν τη 
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χρήση ενέργειας. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών και η σπατάλη ελάχιστου υλικού 
είναι επίσης σημαντική. 

• Διαγωνισμόι Ζωγραφικής/Καρικατούρας/Αφίσας – Διοργάνωση μικρού αλλά 
αποτελεσματικού διαγωνισμού για την ενίσχυση των κινήτρων και της 
ευαισθητοποίησης 

• Διοργάνωση μιας «Ημέρας Χαμηλής Ενέργειας» για όλη τη σχολική συμμετοχή και 
ευαισθητοποίηση. Ενημερώστε το σχολείο για τα σχέδια σχετικά με την 
ενδοεπικοινωνία, τις σχολικές συνελεύσεις και τις αφίσες στις αίθουσες διδασκαλίας 
και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

• Διοργάνωση επισκέψεων: τοπικά αιολικά πάρκα, κέντρα ανακύκλωσης, κόμβοι 
βιοενέργειας κλπ. 

• Ενημέρωση των γονέων για τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια του 
Σχολείου και ενθάρρυνση της εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μέσω σχολικού 
ενημερωτικού δελτίου ή συνάντησης. 

 
β) Βελτίωση της ενεργειακής ευαισθητοποίησης των σχολείων  
 
Κατά την ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης για την ενέργεια στα σχολεία, οι 
ακόλουθες πληροφορίες: 
  

• Στατιστικές ενεργειακών δεδομένων -Χρησιμοποιήστε ενεργειακά γεγονότα και 
αριθμούς γενικής σχολής, όπως το συνολικό ενεργειακό κόστος, το κόστος 
λειτουργίας του εξοπλισμού, τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη 
χρήση ενέργειας κ.ο.κ.  

• Ενεργειακή χρήση εξοπλισμού -Παροχή πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση του εξοπλισμού ή των διαδικασιών που χρησιμοποιούν τακτικά το σχολικό 
προσωπικό και οι μαθητές στο πλαίσιο των εργασιών και των δραστηριοτήτων τους.  
 
γ) Παροχή Υποστήριξης από τη Διοίκηση του Σχολείου 

 
Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σχολική διοίκηση μπορεί να συμβάλει 
στην οικοδόμηση στήριξης για πρωτοβουλίες διαχείρισης της ενέργειας και παρέχει 
επίσης επίγνωση του τρόπου με τον οποίο η διαχείριση της ενέργειας επηρεάζει τον 
προϋπολογισμό του σχολείου.  
 

Δημιουργία χωρητικότητας  

Για την ανάπτυξη της συνολικής σχολικής ικανότητας: 

Οργάνωση κατάρτισης και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τα σχέδια δράσης για την 
ενέργεια που εφαρμόζονται με επιτυχία σε σχολεία ή άλλους οργανισμούς, εγκαταστάσεις 
κ.λπ. Αυτό θα ενθαρρύνει επίσης το σχολικό προσωπικό και τους μαθητές να συνεισφέρουν 
ιδέες και να ακολουθούν διαδικασίες για να επιτύχουν στο σχέδιο δράσης . Λάβετε σχόλια 
και αξιολογήσεις από το προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν:  

• Επιχειρησιακή εκπαίδευση -Παρέχει οδηγίες σχετικά με νέες μεθόδους ή 
διαδικασίες λειτουργίας που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της χρήσης ενέργειας. 
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Η εκπαίδευση αυτή μπορεί συνήθως να απευθύνεται σε συγκεκριμένα ακροατήρια, 
όπως η Ομάδα Ενέργειας (μαθητές) και η Ομάδα Διαχείρισης Ενέργειας 
(Εκπαιδευτικοί)   
 

• Διοικητική κατάρτιση -Περιλαμβάνει αναφορά, παρακολούθηση, συλλογή 
δεδομένων και άλλες διοικητικές προσπάθειες που υποστηρίζουν τη διαχείριση 
ενέργειας.  
 

• Γενικές διασκέψεις - Στόχευση όλων των ατόμων σε σχολικό περιβάλλον 
(προσωπικό, μαθητές, γονείς κ.λπ.)  
 

Βάζω σε κίνηση  
 
Πώς να ενισχύσετε τα κίνητρα στη σχολική ατμόσφαιρα:  
 

1. Εσωτερικός ανταγωνισμός: Χρησιμοποιήστε φύλλα παρακολούθησης, πίνακες 
βαθμολογίας κ.λπ.  
 

2. Αναγνώριση και επιβράβευση: Ανάδειξη και επιβράβευση των επιτευγμάτων 
ατόμων, τμημάτων και τάξεων.  

Παρακολούθηση και παρακολούθηση  

Το σύστημα παρακολούθησης διασφαλίζει την αξιολόγηση των απαραίτητων βημάτων, 
διορθωτικών ενεργειών και τον εντοπισμό επιτυχιών. Η τακτική επανεξέταση – 
εβδομαδιαία/μηνιαία – των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης είναι 
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης.  

Εκτέλεση τακτικών ενημερώσεων -Ένα σύστημα είναι αποτελεσματικό μόνο εάν οι 
πληροφορίες που περιέχει είναι τρέχουσες και ολοκληρωμένες. Τα δεδομένα πρέπει να 
συλλέγονται και να παρέχονται στο σχέδιο δράσης περιοδικά σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
Οι εβδομαδιαίες και μηνιαίες ενημερώσεις είναι απαραίτητες για τα συστήματα 
παρακολούθησης.  

Διεξαγωγή περιοδικών αναθεωρήσεων -Περιοδικές αναθεωρήσεις της προόδου σας στην 
επίτευξη ενδιάμεσων στόχων και ορόσημων θα πρέπει να διεξάγονται με την ομάδα 
διαχείρισης, την ομάδα ενέργειας και επιλεγμένες ομάδες προσωπικού. Η συχνότητα αυτών 
των κριτικών ποικίλλει ανάλογα με το κοινό. Οι εν λόγω αναθεωρήσεις θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στην πρόοδο που έχει σημειωθεί και στα προβλήματα που 

Προσδιορίστε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες -Ένα σύστημα παρακολούθησης είναι 
ένας καλός τρόπος για να προσδιορίσετε αν ένα πρόγραμμα αποδίδει καλά. Θα σας 
βοηθήσει να προσδιορίσετε πότε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν ανταποκρίνεται στις 
αναμενόμενες επιδόσεις της και χρειάζεται επανεξέταση.  
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I) ΒΗΜΑ 6: Αξιολόγηση της προόδου 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, η πρόοδος πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να γίνεται κατανοητό κατά πόσον πληρούνται ή όχι οι 
στόχοι που ορίζονται στο σχέδιο δράσης. 

Η αξιολόγηση της προόδου είναι διττή και περιλαμβάνει  

• επίσημη επανεξέταση των δεδομένων ενεργειακής χρήσης 

• επανεξέταση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης σε σύγκριση με τους στόχους απόδοσής σας. 

 

Εάν είναι δυνατόν, οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης, όπου είναι δυνατόν 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη 
διάρκεια της επίσημης διαδικασίας επανεξέτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
επαναληπτικό τρόπο για τη δημιουργία νέων σχεδίων δράσης και να εξεταστεί εάν οι στόχοι 
επιδόσεων είναι φιλόδοξοι ή θα πρέπει να ανανεωθούν. 

Δρουν επίσης για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να κοινοποιηθούν σε 
ολόκληρο το θεσμικό όργανο. 

Η αξιολόγηση χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα από το σύστημα παρακολούθησης που έχει 
θεσπιστεί, τους στόχους και τις 

Τα βασικά βήματα που εμπλέκονται περιλαμβάνουν: 

Μέτρηση αποτελεσμάτων - Συγκρίνετε τις τρέχουσες επιδόσεις με τους καθιερωμένους 
στόχους. 

Αναθεώρηση σχεδίου δράσης - Κατανοήστε τι λειτούργησε καλά και τι όχι για να εντοπίσετε 
τις βέλτιστες πρακτικές. 

(Προαιρετικά) Δημιουργία αναφοράς προόδου - Συμπύκνωση ευρημάτων σε αναφορά που 
είναι κατάλληλη για επικοινωνία 

Η τακτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και η αποτελεσματικότητα των 
πρωτοβουλιών διαχείρισης ενέργειας επιτρέπει στους διαχειριστές ενέργειας: 

• Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων έργων και προγραμμάτων 

• Να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με μελλοντικά ενεργειακά έργα 

• Αναγνώριση επιτευγμάτων και επιβράβευση των συμμετεχόντων 

• Καταγράψτε πρόσθετες ευκαιρίες εξοικονόμησης καθώς και μη ποσοτικά 
προσδιορίσιμα οφέλη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές 
προσπάθειες.  

Εξετάστε το ενδεχόμενο μεταφοράς τέτοιων ευκαιριών και ιδεών σε δημόσιο κατάλογο για 
έμπνευση συμπεριφοράς. 
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Μέτρηση αποτελεσμάτων 
Τα αποτελέσματα από το σύστημα παρακολούθησης συγκρίνονται με τους στόχους για να 
καθοριστεί εάν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. 

Μεταξύ των βασικών βημάτων για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων είναι: 

Παρακολούθηση συλλογής δεδομένων 

• Ανασκόπηση των δεδομένων χρήσης ενέργειας και κόστους (κεφαλαιουχικές και 
λειτουργικές δαπάνες). 

• Αναλύστε αναφορές παρακολούθησης και παρακολούθησης. 

• Μετρήστε και αναλύστε τις βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης. 

• Συγκριτική αξιολόγηση 

• Σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης με τις γραμμές βάσης  

• Συγκρίνετε την απόδοση με τους καθιερωμένους στόχους για: 

• περιβαλλοντικές επιδόσεις 

• οικονομικές αποταμιεύσεις 

• Αναλύστε την ενεργειακή σας απόδοση σε σύγκριση με τους συνομηλίκους και τους 
ανταγωνιστές σας για να προσδιορίσετε πού βρίσκεστε. 

Οι μονάδες μετρήσεων που εκφράζουν αποτελεσματικά και κατάλληλα τις ενεργειακές 
επιδόσεις του σχολείου αναπτύσσονται στην ενότητα KPI και οι αναλογίες παρακολούθησης 
μπορεί να έχουν τη μορφή 

Λόγος Ενεργειακής Απόδοσης= Πραγματικό KPI / Προβλεπόμενο KPI (στόχος) 

 

Αναθεώρηση σχεδίου δράσης 
Στη συνέχεια, διερευνήστε τους παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα και 
ανακαλύψτε πρόσθετα οφέλη από την καλύτερη ενεργειακή απόδοση. 

Θα πρέπει να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης σας κατά τη 
διάρκεια αυτής της αναθεώρησης. Οι βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να τεκμηριώνονται και 
να κοινοποιούνται σε όλο το ίδρυμα όταν οι δραστηριότητες και τα έργα είναι επιτυχή. Όταν 
δεν επιτευχθούν οι στόχοι, αναλύστε την αιτία και αποφασίστε τι μπορεί να γίνει για να 
διορθώσετε ή να αποτρέψετε το πρόβλημα. 

Η αναθεώρηση του σχεδίου δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

• Συζητήστε το σχέδιο με την ομάδα ενέργειας, το προσωπικό υλοποίησης και άλλα 
τμήματα. 

• Ευαισθητοποίηση - Παρακολουθήστε εάν η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και 
της οργάνωσης σχετικά με ενεργειακά ζητήματα έχει αλλάξει. 

• Εύρεση κρίσιμων παραγόντων - Προσδιορίστε τους παράγοντες που συνέβαλαν στην 
επίτευξη ή χάσατε τους στόχους. 

•  Εκτίμηση των πλευρικών οφελών - Προσδιορίστε και ποσοτικοποιήστε τα πλευρικά 
οφέλη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων διαχείρισης ενέργειας, 
όπως βελτιωμένη άνεση των εργαζομένων, παραγωγικότητα, αντίκτυπο στις 
πωλήσεις, μειωμένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης ή βελτιωμένες δημόσιες 
σχέσεις. 
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Μια αναθεώρηση σχεδίου δράσης περιλαμβάνει πόρους, αλλά έχει επίσης πολλά 
πλεονεκτήματα: 

• Ανακαλύπτει νέες δυνατότητες δράσης (τεχνολογίες, πρακτικές, προγράμματα). 

• Ένας τρόπος για να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενες αποτυχίες είναι να 
εντοπιστούν αναποτελεσματικές δραστηριότητες και να σταματήσουν να συμβούν 
ξανά. 

• Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος παρακολούθησης και άλλων 
διοικητικών εργαλείων που συμβάλλουν στην εξασφάλιση καλύτερης διαχείρισης και 
αξιολόγησης. 

• Επιτρέπει στο προσωπικό να συμμετέχει και να κατανοεί τη διαδικασία διαχείρισης 
ενέργειας. 

• Προσδιορίζει συγκεκριμένες ιστορίες επιτυχίας και οικονομικά αποτελέσματα για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός του οργανισμού. 

 

Δημιουργία αναφοράς προόδου (Προαιρετικά) 

Συμπυκνώνουμε τα ευρήματα σε ένα έγγραφο κατάλληλο για επικοινωνία 
Θέσπιση τυποποιημένης μορφής υποβολής εκθέσεων για την καλύτερη επικοινωνία της 
προόδου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πλέον σχετικές 
μετρήσεις επιδόσεων, δηλαδή.key δείκτες επιδόσεων που συνοδεύονται από τάσεις. Εάν 
είναι δυνατόν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γραφήματα. Εάν έγιναν αλλαγές με βάση τα 
αποτελέσματα, συμπεριλάβετε μια ενότητα με το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης. 
Αυτή η αναφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ΒΉΜΑ 7: Αναγνώριση επιτευγμάτων 
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J) ΒΗΜΑ 7: Αναγνώριση επιτευγμάτων. Σχέδιο Επικοινωνίας. 

 

Αναγνώριση επιτευγμάτων 

Η αναγνώριση των προσπαθειών και των επιτευγμάτων των μαθητών, των εκπαιδευτικών 
και του προσωπικού σε αυτό το ενεργειακό σχέδιο δράσης είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος και δέσμευσης.  

Μικρές βελτιώσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. οποιοδήποτε μικρό επίτευγμα θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται.  

Η αναγνώριση των επιτευγμάτων θα παρέχεται σε δύο βασικά στάδια:  

- Εσωτερική Αναγνώριση, Peer to peer, άτομα, ομάδες, εγκαταστάσεις. 
- Εξωτερική αναγνώριση, από το δήμο, το περιφερειακό τμήμα εκπαίδευσης, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, άλλους οργανισμούς. 
 
Εσωτερική αναγνώριση 

Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια ή την επίτευξη ενός ατόμου ή μιας ομάδας είναι 
απαραίτητο για την επιτυχία μας επομένως στην επιτυχία της κοινότητάς μας. 

Η αναγνώριση θα αυξήσει τα κίνητρα και τη δέσμευση των συμμετεχόντων με το Σχέδιο 
Ενεργειακής Δράσης που εφαρμόζεται στα Σχολεία μας. 

- Επίπεδα αναγνώρισης: 

1. Peer to Peer (Από φίλο σε φίλο), όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να αισθάνονται ότι 
κατέχουν την ευθύνη να μοιράζονται την εκτίμηση με άλλους συνομηλίκους ή 
ανωτέρους.  

2. Άτομο, αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα συγκεκριμένων ανθρώπων.  
3. Ομάδες, αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα μιας συγκεκριμένης τάξης, 

τμήματος, ομάδας μέσα στο σχολείο. 
4. Εγκαταστάσεις, αναγνωρίζουν τις επιδόσεις ολόκληρου του ιδρύματος. 

 

- Κριτήρια αναγνώρισης:  

Προκειμένου να συνδέσουν την εκτίμηση με τη στρατηγική και τους στόχους του Σχεδίου 
Ενεργειακής Δράσης, όλοι (εκπαιδευτικοί, μαθητές, προσωπικό κ.λπ.) γνωρίζουν ακριβώς 
πώς συμβάλλουν στο σχέδιο. 

Τα κριτήρια αναγνώρισης θα είναι, για παράδειγμα: 

• Βέλτιστες ορθές πρακτικές (ιδίως όσον αφορά την κατανάλωση νερού και τη 
διαχείριση των αποβλήτων) 

• Καλύτερες ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας 

• Πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση της χρήσης ενέργειας 

• Μεγαλύτερες δραστηριότητες διάδοσης για το σχέδιο δράσης για την ενέργεια 
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- Τύπος αναγνώρισης:  

Οι εργαζόμενοι, οι μαθητές και άλλοι συμμετέχοντες θα εκτιμήσουν τους τύπους 
αναγνώρισης που έλαβαν μνημόσυνα για τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά τους ή θα 
εξηγήσουν σε ένα κοινό για ποιο λόγο αναγνωρίζονται. Υπάρχουν πολλά είδη αναγνώρισης 
που μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία μας.  

Τα επιτεύγματα των μαθητών θα μπορούσαν να αναγνωριστούν με ECO-EUROS. Κάθε φορά 
που θα εκτελούν μια επιτυχημένη δράση θα τους απονέμεται κουπόνι ECO-EUROS και μόλις 
έχουν συγκεκριμένο ποσό μπορούν να τα ανταλλάξουν για ένα αντικείμενο στην καντίνα του 
σχολείου ή σε οποιαδήποτε άλλη τοπική επιχείρηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ομάδα senior manager θα παρέχει επίσης αναγνώριση στις αίθουσες τάξης, τις ομάδες ή 
άλλο σχολικό προσωπικό που συμμετέχει στο Σχέδιο μέσω της δημιουργίας πιστοποιητικών 
και της εκτίμησης του κοινού.   

Τα σχολικά φεστιβάλ είναι μια ευκαιρία για δημόσια αναγνώριση μπροστά σε άλλα μέλη της 
σχολικής κοινότητας ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 

 

Εξωτερική αναγνώριση 

Η αναγνώριση από άλλους φορείς επικυρώνει τη σημασία του Σχεδίου Ενεργειακής Δράσης 
μας, δίνει προβολή στις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του σχολείου και μπορεί επίσης να 
ενισχύσει την εικόνα του σχολείου μας.  

Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί και εταιρείες που επιβραβεύουν τις περιβαλλοντικές ορθές 
πρακτικές ή τα περιβαλλοντικά προγράμματα, ένας από τους πιο σχετικούς είναι το Ίδρυμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE), είναι το μεγαλύτερο διεθνές πρόγραμμα διαπίστευσης 
και εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ESD) στον κόσμο.  Παρέχουν το βραβείο 
πράσινης σημαίας eco-schools, το οποίο αποτελεί διεθνές βραβείο αριστείας στην 
περιβαλλοντική δράση και μάθηση. Υπάρχουν τρία επίπεδα βραβείων: 

- Μπρούντζος 
- Ασήμι  
- Πράσινη σημαία 

Η απόκτηση αυτού του βραβείου θα προσθέσει αξία στο σχολείο, θα παρακινήσει 
περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Ενεργειακής Δράσης, θα ενισχύσει 
τη φήμη και την αξιοπιστία του σχολείου.   

 

         20 

                  ECO- € 
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Σχέδιο Επικοινωνίας 

Η καλή επικοινωνία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση του σχεδίου 
ενεργειακής δράσης. Στόχος αυτού του επικοινωνιακού σχεδίου είναι να προσεγγίσει τους 
εμπλεκόμενους και να τους δώσει το σωστό μήνυμα για να αναλάβουν δράση. 

Τα βασικά σημεία του επικοινωνιακού μας σχεδίου είναι: 

• Εσωτερικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες στο σχολείο πρέπει να έρχονται σε επαφή 
σε τακτική βάση. Είναι σημαντικό όλοι να γνωρίζουν τους στόχους του σχεδίου 
δράσης για την ενέργεια (π.χ. η κατανάλωση νερού θα μειωθεί κατά 10%...) 

• Η συμμετοχή όλων των χρηστών του κτιρίου μας είναι απολύτως ζωτικής σημασίας 
και ταυτόχρονα θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι υπάρχει δέσμευση της 
Ανώτερης Διοικητικής Ομάδας να ακολουθήσει το Σχέδιο Δράσης. 

• Οι συμμετέχοντες στο σχολείο πρέπει να έχουν σαφή θέση σχετικά με τη συμβολή 
τους στο σχέδιο.  

• Δημιουργήστε έναν πίνακα ανακοινώσεων όπου τα δεδομένα που συλλέγονται 
μπορούν να εμφανιστούν με φιλικό προς τους μαθητές τρόπο για καλύτερη 
κατανόηση.  

• Εμφανίστε το Σχέδιο Ενεργειακής Δράσης μαζί με τις εργασίες που έχουν 
ολοκληρωθεί.  

• Προσπαθώντας να συμμετάσχετε σε διάφορες καμπάνιες όπως: 
 
 - Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τον Ιανουάριο 
 - Εβδομάδα κλίματος τον Μάρτιο 
 - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος τον Ιούνιο 
 

Το πιο σημαντικό μέρος της επικοινωνίας είναι να βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε στους χρήστες 
του σχολείου σας σχετικά με την πρόοδό σας και την πρόοδό τους. Είναι παρακινητικό να 
γνωρίζουμε ότι οι ενέργειες κάνουν τη διαφορά. 
 
 

 


