
«ενεργειακή συνείδηση» - «ενεργοί πολίτες»

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ευαισθητοποίηση επί της κατεύθυνσης της ορθής και βιώσιμης 
διαχείρισης της ενέργειας, αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν στην εξοικονόμηση αυτής, 
μέσα από την εφαρμογή βιωματικών δράσεων στα πλαίσια του σχολικού δικτύου εκπαίδευσης της 
πόλης των Ιωαννίνων. Η πρόταση έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την καλλιέργεια και την ενδυνάμωση 
της «ενεργειακής συνείδησης» των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης, αλλά και 
των εκπαιδευτικών, όπως και την γενικότερη ανάπτυξη της έννοιας της συλλογικής και ατομικής 
ευθύνης πάνω σε θέματα περιβάλλοντος. Η έννοια του «ενεργού πολίτη» αποτελεί ουσιαστικό άξονα 
ανάπτυξης της πρότασης.

Ένας νέος εκπαιδευτικός πόλος στην πόλη

Η ενεργοποίηση του παραπάνω στόχου προτείνεται μέσα από την υλοποίηση ενός μικρού 
ενεργειακού πάρκου στον προαύλιο χώρο του Γενικού Λυκείου Πεδινής Ιωαννίνων, στο οποίο και 
θα λαμβάνουν χώρα οι βιωματικές δράσεις ενεργειακής ευαισθητοποίησης. Σκοπός είναι το πάρκο, 
αυτό, να αποτελέσει έναν εκπαιδευτικό πόλο και ένα σημείο επίσκεψης για όλα τα σχολεία της 
πόλης των Ιωαννίνων αλλά και για σχολεία που επισκέπτονται την πόλη, όπως και για άλλες ομάδες 
ενδιαφερόντων.

Η γνώση ως διάδραση

Το πάρκο ως μια ευκαιρία διεύρυνσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών σχολικών υποδομών της 
πόλης και συγκεκριμένα ως υποστηρικτικός μηχανισμός για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών,  
θα παράξει τη δυνατότητα αναβάθμισης της μεθοδολογίας διδασκαλίας μέσα από την ενσωμάτωση 
της διάδρασης. Η βιωματική διάδραση συστήνει έναν θετικό και αποτελεσματικότερο τρόπο διάδοσης 
της γνώσης και κρίνεται ιδιαιτέρως απαραίτητη ως μέρος των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών. 
Οι επισκέπτες-συμμετέχοντες του μικρού ενεργειακού πάρκου, πέρα από την επιδιωκόμενη 
ευαισθητοποίηση σε ζητήματα σχετικά με την βιωσιμότητα της ενέργειας, θα εφοδιάζονται βιωματικά 
με γενικές γνώσεις φυσικής.

Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δράσεις Ευαισθητοποίησης:
ένα μικρό ενεργειακό πάρκο στο Γενικό Λύκειο Πεδινής

Πρόταση Εκπροσώπου Φορέα : ΓΕΛ Πεδινής / Διευθύντρια Λυκείου: Νασίκα Αικατερίνη

Στόχος
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Η πρόταση ορίζει και οργανώνει τις βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό 
σχήμα στο οποίο οι συμμετέχοντες μαθητές θα κατανοούν και θα εξοικειώνονται με την αναγκαιότητα 
της «ενεργειακής ροής» και τις βασικές έννοιες αυτής, όπως: παραγωγή / μετατροπή / υποβάθμιση 
/ κατανάλωση. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στη γνωριμία των μαθητών με τις αρχές της «Ελεύθερης 
Ενέργειας», δηλαδή της Ηλιακής και της Υδροηλεκτρικής, αλλά και με εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 
Οι δράσεις και οι συζητήσεις εντός του πάρκου θα αποτελούν μια δυναμική επέκταση της διδασκαλίας 
αντίστοιχων ενοτήτων του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της Φυσικής.

Διαδραστικό σύστημα αξιοποίησης της «Ελεύθερης Ενέργειας»

Η εφαρμογή του παραπάνω σχήματος προτείνεται να επιτευχθεί μέσα από ένα σύστημα 
δραστηριοτήτων μικρής παραγωγής - κατανάλωσης ενέργειας, το οποίο θα εκκινείται με την 
αξιοποίηση της «Ελεύθερης Ενέργειας».

Αναλυτικότερα, προτείνεται η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πανέλου ή/και μιας ανεμογεννήτριας, 
τα οποία μετατρέποντας την Ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και όντας ενσωματωμένα σε ένα μηχανικό 
σύστημα, θα ενεργοποιούν την περεταίρω μετατροπή της ηλεκτρικής σε δυναμική ενέργεια και εκ 
των υστέρων σε κινητική, η οποία τελικά θα διοχετεύεται για τον φωτισμό του ίδιου του ενεργειακού 
πάρκου και πιθανώς σημείων ή μικρών αναγκών του χώρου του σχολείου. 

Στο μοντέλο μετατροπής της ενέργειας σημαντικό ρόλο θα παίζει μια «πισίνα» νερού στην οποία 
μια αντλία βυθού θα μετατοπίζει τη στάθμη του νερού, αναδεικνύοντας το στάδιο της μετατροπής 
από την ηλεκτρική (η οποία θα έχει διοχετευθεί από το φωτοβολταϊκό πανέλο ή την ανεμογεννήτρια) 
στη δυναμική ενέργεια, ενώ η μετατόπιση της στάθμης και η υπερχείλιση της «πισίνας» θα κινεί, με 
τη σειρά της, έναν τροχό, ο οποίος συνδεδεμένος με ένα συσσωρευτή θα μεταδίδει το ρεύμα στους 
συνδεδεμένους προβολείς του πάρκου και του προαύλιου χώρου του σχολείου. Οι μαθητές, με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών, θα μπορέσουν να κατανοήσουν ποσοτικά χαρακτηριστικά της ενέργειας 
και να συγκρίνουν την παραγόμενη ενέργεια από το συγκεκριμένο μηχανισμό με το «ενεργειακό 
αποτύπωμα» και τις ανάγκες κατανάλωσης του σχολείου ή της οικείας τους. Ακόμα, πλάι στο 
μηχανισμό, προτείνεται διαδραστικός πίνακας ο οποίος θα επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνήσουν 
τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του σχολείου, μέσα από δοκιμές ποσοτικής μετατροπής 
διαφορετικών σημειακών ενεργειακών αναγκών του σχολείου.

Η τελική αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας κατά την εκπαιδευτική χρήση του πάρκου, θα 
μπορούσε εναλλακτικά να καλύψει και άλλες δραστηριότητες χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων, 
όπως ο φωτισμός εσωτερικών χώρων του σχολείου ή ακόμα και της γειτονικής δημόσιας πλατείας 
της Πεδινής ευαισθητοποιώντας και την ίδια την τοπική κοινότητα.

Περιγραφή
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αφαιρετικά διαγράμματα ενδεικτικών μετατροπών ενέργειας
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Ηλιακό Ρολόι – Ηλιακό Διάγραμμα – Ανεμοδούρα

Στο χώρο του ενεργειακού πάρκου, πέρα από το σύστημα μετατροπής και αξιοποίησης της 
«Ελεύθερης ενέργειας» προβλέπεται η κατασκευή – μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία με τους 
μαθητές – ηλιακού ρολογιού. Το ηλιακό ρολόι, μέσα από την ιστορικότητά του στη μέτρηση του 
χρόνου από τον άνθρωπο, θα επιτρέψει την κατανόηση από τους μαθητές της σημασίας και της 
βιολογικής πρωταρχικότητας του ήλιου, αλλά και της ιστορικής έννοιας της κατασκευής του χρόνου. 
Σε μια τρισδιάσταση και διαδραστική κατασκευή ενός Ηλιακού Διαγράμματος θα γίνεται κατανοητή 
η έννοια της χωρικότητας, παράλληλα με εκείνη της χρονικότητας, αλλά και η ετήσια και η ημερήσια 
διακύμανση της ηλιακής ενέργειας στην πόλη των Ιωαννίνων. 
Μια ανεμοδούρα θα εξοικειώνει τους μαθητές με τις τέσσερεις γεωγραφικές κατευθύνσεις (Β.Ν.Α.Δ.) 
και όντας συνδεδεμένη με διαδραστικό πίνακα, θα ενεργοποιεί αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό πάνω 
στην Αιολική Ενέργεια.

Κομποστοποίηση

Ακόμα προτείνεται η τοποθέτηση κομποστοποιητών για την εκμετάλλευση της βιοενέργειας και την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση των στερεών απορριμμάτων, κατά 
την καθημερινή παραμονή τους στο χώρο του σχολείου. Η διαδικασία της κομποστοποίησης θα 
μπορούσε να προκαλέσει γόνιμο έδαφος για συζήτηση εκτός από το μάθημα της Φυσικής και στο 
μάθημα της Χημείας.

Διαδραστικές Οθόνες

Σε στεγασμένο χώρο εντός του ενεργειακού πάρκου, δύο (ή τρεις) διαδραστικές οθόνες θα αποτελούν 
σημεία συγκέντρωσης και στάσης της εκπαιδευτικής πορείας, στα οποία θα συμπληρώνεται η 
εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την προβολή βίντεο και εικόνων σχετικών με τις βιωμένες δράσεις 
του πάρκου. Στις οθόνες αυτές οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν εκπαιδευτικά 
ερωτηματολόγια και διαδραστικά διαγράμματα της «ενεργειακής ροής», να ανατρέξουν σε ιστορικές 
πληροφορίες, αλλά και να αναπαραστήσουν σχεδιαστικά την εμπειρία τους, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη για τους επόμενους επισκέπτες-δράστες του πάρκου.
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Ηλιακό Ρολόι 
Cowen Park, Seattle, Washington

Διαδραστικά πανέλα & Οθόνες στο 
Cutxa EcoGunea Park - Basque Country
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Παρούσα Κατάσταση

Η εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενέχει 
έννοιες δύσκολες και μη –απτές οι οποίες ξεπερνούν την παραδοσιακή παθητική διάδοση της γνώσης εντός 
μιας σχολικής τάξης, ενώ, οι εργαστηριακές υποδομές των σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών πάνω στον τομέα 
των Φυσικών Επιστημών είναι ελλιπείς και δεν αντιστοιχούν στα σύγχρονα πρότυπα εκπαίδευσης. Η πρόταση 
του μικρού ενεργειακού πάρκου, ως μια διαδραστική χωρικότητα επέκτασης της εκπαιδευτικής δυναμικής και 
ως ένα ενεργό πεδίο ευαισθητοποίησης σε ενεργειακά ζητήματα και ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης μοιάζει να 
μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό βήμα προς την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δικτύου της πόλης.

Το Γενικό Λύκειο Πεδινής Ιωαννίνων (ΓΕΛ Πεδινής) προτείνεται ως χώρος εγκατάστασης του μικρού 
ενεργειακού πάρκου, λόγω των διευρυμένου εξωτερικού χώρου αλλά και της γειτνίασης με την κεντρική πλατεία 
της κοινότητας της Πεδινής, η οποία θα μπορούσε να παράσχει τη δυνατότητα προσωρινών επεκτάσεων ή 
φιλοξενίας δράσεων του πάρκου σε αυτήν. Παρά την εγκατάσταση της πρότασης στο ΓΕΛ Πεδινής, η πρόταση 
αποσκοπεί και προβλέπει στον ανοιχτό και δημόσιο χαρακτήρα του ενεργειακού πάρκου και στη διάδραση 
μεταξύ των διαφορετικών σχολικών μονάδων μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων σε αυτό. 
Ο σχολικός χώρος του ΓΕΛ Πεδινής είναι εξοπλισμένος με μια μεγάλης χωρητικότητας αίθουσα τελετών 
και εκδηλώσεων, η οποία μπορεί παράλληλα στις εκπαιδευτικές βιωματικές επισκέψεις και ξεναγήσεις στο 
πάρκο να λειτουργεί ως χώρος συζήτησης και ανάπτυξης περεταίρω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις 
ομάδες άλλων σχολείων.

εξωτερικός χώρος του ΓΕΛ Πεδινής

εξωτερικός χώρος 
του ΓΕΛ Πεδινής

Κεντρική Πλατεία Πεδινής Γενικό Λύκειο Πεδινής Ιωαννίνων

Προτεινόμενος χώρος εγκατάστασης του μικρού ενεργειακού πάρκου 
στον αύλειο χώρο του Γενικού Λυκείου Πεδινής Ιωαννίνων

Τοποθεσία: Γενικό Λύκειο Πεδινής Ιωαννίνων, Πεδινή, Ιωάννινα, Τ.Θ. 922



Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Εγκατάσταση και κατασκευή Συστήματος Αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας: 6000 ευρώ
Κατασκευή Ηλιακού Ρολογιού: 300 ευρώ
Κατασκευή Ηλιακού Διαγράμματος: 500 ευρώ
Ανεμοδούρα: 100 ευρώ
Διαδραστικοί Πίνακες (δύο) & Διαδραστικές Οθόνες (δύο-τρεις): 1500 ευρώ
Τοποθέτηση κομποστοποιητών (έναν -δύο):  800 ευρώ
Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρου: 3000 ευρώ

Σύνολικός Προϋπολογισμός: 12.200 ευρώ

ηλιακό διάγραμμα
17 Νοέμβρη / 13:30 μ.μ. 
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