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Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιήσαμε και περιγράφεται στην παρούσα αναφορά είχε ως 

σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και 

να δείξουμε πόσο εύκολο και αποδοτικό σε εξοικονόμηση ενέργειας είναι το να κλείνουμε 

τις συσκευές που είναι ενεργοβόρες στις τάξεις και στους διαδρόμους του σχολείου μας.  

Για τις ανάγκες του αναγνώστη της παρούσας αναφοράς διευκρινίζουμε ότι στο πρόγραμμα 

συμμετείχαν μαθητές και από τα δύο σχολεία που συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο, που 

βρίσκεται στην πανεπιστημιούπουλη του Ρίου στην Πάτρα.  

Ευαισθητοποίηση και προετοιμασία  

Οι μαθητές της Ε και ΣΤ  τάξης του 2/Θ Δ.Σ. κλήθηκαν να παρατηρήσουν το σχολείο μας 

όσον αφορά τον φωτισμό και την θέρμανση στα διάφορα μέρη του κτηρίου. Μετά την 

παρατήρηση και την συζήτηση που επακολούθησε καταλήξαμε στα παρακάτω 

συμπεράσματα. 

Το σχολείο μας διαθέτει αίθουσες και διαδρόμους με πολύ διαφορετικές συνθήκες 

φωτισμού. Οι διάδρομοι που βρίσκονται προς την βόρεια μεριά του κτηρίου δεν διαθέτουν 

σχεδόν καθόλου παράθυρα, ενώ ο διάδρομος που βρίσκεται στην νότια πλευρά του 

σχολείου διαθέτει μεγάλα παράθυρα, στα οποία μπαίνει άφθονο φως ακόμα και όταν ο 

καιρός είναι μουντός. 

Οι βορινές αίθουσες του σχολείου μας έχουν επαρκή φωτισμό, αφού έχουν μεγάλα 

παράθυρα, αλλά τον χειμώνα είναι αρκετά κρύες. Όσον αφορά τις αίθουσες που έχουν 

νότιο προσανατολισμό, έχουν πολύ φως όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά τους θερμούς 

μήνες του χρόνου κάνει πολύ ζέστη και χρειάζεται κλιματισμός. Αντίθετα τον χειμώνα είναι 

αρκετά ζεστές αίθουσες. 

Επιπλέον με τους ίδιους μαθητές καταγράψαμε τις συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια 

σε όλες τις αίθουσες του σχολείου μας, πιο συγκεκριμένα: 

Στο Εργαστήριο Η/Υ έχει : 

 16 υπολογιστές 

 Διαδραστικός πίνακας  



 Εκτυπωτής  

 Κουτί δικτύου 

 Κλιματιστικό μηχάνημα  

 Στην Αίθουσα 3 της τάξης  ΣΤ’ έχει: 

 Φώτα  

 Υπολογιστής  

 Διαδραστικός πίνακας  

Στην Αίθουσα 4 του 2/θ Δ.Σ. έχει :                                

 3 Υπολογιστές  

 Εκτυπωτής 

 Φώτα   

 Κουτί δικτύου 

 Διαδραστικός πίνακας  

Στην αίθουσα των δασκάλων υπάρχουν φώτα, κλιματιστικό, τρεις υπολογιστές και δύο 

φωτοτυπικά μηχανήματα.  

Σε όλες τις άλλες αίθουσες του σχολείου μας έχει φώτα, έναν υπολογιστή και ένα video- 

projector. 

Παρατήρηση και καταγραφή  βασικής κατανάλωσης ενέργειας  

Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε στο GAIA BMS, όταν το σχολείο έκλεισε για τα 

Χριστούγεννα, κατανάλωσε συνολικά για όλες τις μέρες 108.47 kWh, κάτι που σημαίνει ότι 

η μέση τιμή κατανάλωσης ήταν 6.38 kWh (Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1: Συνολική κατανάλωση των 2 περιόδων 



 

Σχήμα 2: Κατανάλωση ενέργειας ανά ημέρα τα Χριστούγεννα 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3, η συνολική κατανάλωση μιας περιόδου που το σχολείο ήταν 

ανοιχτό, ήταν 1023.84 kWh και η κατανάλωση ανά ημέρα κατά μέσο όρο έφτασε στα 60.23 

kWh (Σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3: Κατανάλωση ενέργειας ανά ημέρα μια περίοδο που το σχολείο ήταν ανοιχτό 

Επομένως, η κατανάλωση που έχει το σχολείο μας κάθε μέρα επειδή λειτουργεί είναι κατά 

μέσο όρο 54 kWh. 

Πειραματισμός και παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας στο σχολείο 

Σε μία τυπική ημέρα, που το σχολείο μας λειτουργούσε κάναμε το πσρακάτω πείραμα με 

τους μαθητές των τάξεων Ε και ΣΤ του 2/Θ Δ.Σ. και της Ε’ τάξης του 8/Θ Δ.Σ. Ανάψαμε όλες 

τις συσκευές και τα φώτα σε όλες τις αίθουσες και τα εργαστήρια του σχολείου μας και 

παρατηρήσαμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος την συγκεκριμένη στιγμή.  

Οι μετρητές ενέργειας που έχει εγκαταστήσει το πρόγραμμα ΓΑΙΑ στο σχολείο μας είναι 

τρεις επομένως κοιτάξαμε μέσα από την mobile app GAIA, και τις τρεις εντάσεις του 

ρεύματος. Οι μετρήσεις που πήραμε όταν όλες οι συσκευές και τα φώτα ήταν ανοικτά είναι 

οι παρακάτω: 

Η ένδειξη του πρώτου μετρητή ήταν  1490 mΑ 

Η ένδειξη του δεύτερου μετρητή ήταν  1560 mΑ 



Η ένδειξη του τρίτου μετρητή ήταν  1800 mΑ 

Στην συνέχεια σβήσαμε όλα τα φώτα και τις περισσότερες συσκευές στις περισσότερες 

αίθουσες του σχολείου μας και κοιτάξαμε πάλι τους μετρητές: 

Η ένδειξη του πρώτου μετρητή ήταν  506 mΑ 

Η ένδειξη του δεύτερου μετρητή ήταν  390 mΑ 

Η ένδειξη του τρίτου μετρητή ήταν  585 mΑ 

Επομένως συμπεράναμε ότι εφόσον η τιμή της έντασης του ρεύματος έπεσε στο 1/3 της 

αρχικής τιμής υποθέτουμε πως και η κατανάλωση ρεύματος την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή έπεσε στο 1/3, αφού Ε= Τάση * Ένταση * χρόνος (E=V*I*t).   

Η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να γίνει όταν κλείνουμε τα φώτα και τις συσκευές 

του σχολείου μας είναι πολύ μεγάλη, αφού η κατανάλωση ενέργειας έπεσε στο 1/3. 

Δράση για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

 

Η πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας την οποία υποθέσαμε μετά τον πειραματισμό του 

προηγούμενου βήματος, μας ώθησε στο να δοκιμάσουμε μια δράση στο σχολείο μας, όπου 

κλείναμε στα διαλλείματα τα φώτα στους διαδρόμους, τις αίθουσες, καθώς και τους 

υπολογιστές και τους video projectors. 

Σε ένα χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, 6 ομάδες μαθητών της ΣΤ τάξης του 8/Θ Δ.Σ. 

έκλειναν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές σε όλες τις τάξεις και τους διαδρόμους κάθε φορά 

που ξεκίναγε ένα διάλειμμα. Η εβδομάδα αυτή ήταν από τις 18 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. 

Οι μετρήσεις που πήραμε από τον μετρητή ενέργειας που η ομάδα ΓΑΙΑ έχει εγκαταστήσει 

στο σχολείο μας  είναι οι παρακάτω (Πρώτη περίοδος είναι η εβδομάδα που υλοποιήσαμε 

την δράση και δεύτερη μια τυπική εβδομάδα μαθημάτων):  

Εικόνα 4: Συνολική κατανάλωση των 2 περιόδων 



Όταν τα φώτα ήταν κλειστά στο διάλειμμα (πρώτη περίοδος), καταναλώθηκαν συνολικά 

296,48 kWh. Όταν τα φώτα ήταν ανοιχτά στο διάλειμμα (δεύτερη περίοδος), 

καταναλώθηκαν συνολικά 379,22 kWh.  

Όταν τα φώτα ήταν κλειστά στο διάλειμμα, καταναλώθηκαν κατά μέσο όρο 59,30 kWh. 

Όταν τα φώτα ήταν ανοιχτά στο διάλειμμα, καταναλώθηκαν κατά μέσο όρο 75,84 kWh. 

 

Εικόνα 5: Η κατανάλωση ενέργειας όταν τα φώτα ήταν κλειστά το διάλειμμα 

 

Εικόνα 6: Η κατανάλωση ενέργειας όταν τα φώτα ήταν ανοιχτά το διάλειμμα 

Επομένως, την εβδομάδα που κάναμε εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονομήσαμε 82,74 kWh 

και κατά μέσο όρο εξοικονομήσαμε 16,54 kWh.  Η εξοικονόμηση ενέργειας που έγινε μόνο 

στα διαλλείματα κρίνεται ικανοποιητική και θεωρούμε ότι αν γινόταν σταθερά και σε 

μεγαλύτερη χρονική διάρκεια τα αποτελέσματα θα ήταν εντυπωσιακά.  

Παρακολούθηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

Σκοπός της δράσης είναι να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές του 

σχολείου και στην συνέχεια να ξεκινήσει μια μαζικότερη (από τους περισσότερους μαθητές 

του σχολείου μας) δράση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα. Οι μαθητές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατανάλωση και 

σχεδιάζουμε να αναρτούμε στο site του σχολείου μας την εβδομαδιαία κατανάλωση 

ενέργειας, έτσι ώστε και οι γονείς, αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να 

παρακολουθήσουν την εξέλιξη της προσπάθειας που θα κάνουμε. 



 


