
 

 

ΘΔΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ζσμμεηοτή ζε νέο Δθνικό Θεμαηικό Γίκησο 

Π.Δ. με θορέα – ιδρσηή ηο ΚΠΔ Περηοσλίοσ-Σρικκαίων» 
 Τν ΚΠΔ Πεξηνπιίνπ–Τξηθθαίσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξηεηνύο δηάξθεηαο ηνπηθνύ 

ζεκαηηθνύ δηθηύνπ πξνβαίλεη ζηελ επέθηαζή ηνπ ζε ζεκαηηθό δίθηπν εζληθήο εκβέιεηαο κε ηίηιν 

«Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας». Τν δίθηπν ζα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα κε έλαξμε ηελ ζρνιηθή ρξνληά 

2017-2018, ελώ ε ζπκκεηνρή ζε απηό ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηεηήο.  

Γενικός ζκοπός ίδξπζεο ηνπ λένπ ζεκαηηθνύ δηθηύνπ είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην ξόιν 

ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηε δηαηήξεζε θαζαξνύ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνζπάζεηα νξζήο δηαρείξηζήο ηνπ. Μέζα από ηε ζπλεξγαζία καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

δηαθνξεηηθώλ ζρνιείσλ θαζώο θαη ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ θαη κε ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία ηνπ 

ζπληνληζηηθνύ θνξέα, ηνπ ΚΠΔ Πεξηνπιίνπ – Τξηθθαίσλ, ζα γίλεη δηάρπζε ηεο γλώζεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δπηπιένλ ζα αλαδεηρζεί ν ξόινο ηνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο από δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνύο θηλδύλνπο όπσο ππξεληθά 

αηπρήκαηα, νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο (πεηξειαηνθειίδεο) θ.α.  

Οη καζεηέο, επηπιένλ, ζα δξάζνπλ ζαλ πνιιαπιαζηαζηέο ηεο γλώζεο ζηελ θνηλσλία, 

ελεκεξώλνληαο ηνπο γνλείο θαη ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο γεληθόηεξα  γηα ηα νθέιε ηεο ρξήζεο 

ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο.  Η ελεξγόο ζπκκεηνρή καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπλεξγαδόκελσλ 

θνξέσλ ζην εζληθό ζεκαηηθό δίθηπν θαη ε δηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο κέζσ ηεο αληίζηνηρεο 

δηαδηθηπαθήο θνηλόηεηαο πνπ δεκηνύξγεζε θαη ζα δηεπξύλεη ην ΚΠΔ Πεξηνπιίνπ – Τξηθθαίσλ, ζα 

εκπινπηίζεη ηε γλώζε, ελώ ζα πξνθύςνπλ παξαδείγκαηα θαιώλ εθαξκνγώλ πνπ ζα απνηειέζνπλ όρη 

κόλν πεγή έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο αιιά θαη ηα πξώηα βήκαηα πξνο ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα κε 

γλώκνλα έλα θαζαξόηεξν πεξηβάιινλ. 

Δπιμέροσς ζηότοι ηνπ δηθηύνπ είλαη νη εμήο: 

 Να πξνβιεκαηηζηνύλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ. 

 Να απνθηήζνπλ ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο γηα ηελ θπζηθή ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο 

 Να γλσξίζνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμύ «θιαζηθώλ» θαη «αλαλεώζηκσλ»  κνξθώλ ελέξγεηαο 

 Να γλσξίζνπλ ηα είδε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

 Να γλσξίζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

 Να γλσξίζνπλ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο θάζε αλαλεώζηκεο πεγήο 
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        ΚΟΙΝ: 

1. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Α/ζκηαο & 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο  

2. Γ/λζεηο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο  

(ππ’ όςηλ Υπεπζύλσλ Σρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ) 

3. Σρνιηθέο κνλάδεο  Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο (κέζσ Υπεπζύλσλ Σρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ) 

4. ΚΠΔ ηεο ρώξαο 

ΥΠΑΙΔΘ 
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 Να πινπνηήζνπλ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 Να πινπνηήζνπλ θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο, απνδερόκελνη ηε δηαθνξεηηθόηεηα 

θάπνησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαγσγή, ηε γιώζζα θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνέιεπζε, ελζσκαηώλνληάο ηνπο έηζη πην εύθνια ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, αθνύ ζα 

εθηηκήζνπλ ηε ζπκβνιή θαη απηώλ ζηελ νκάδα. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αιιαγή πνπ ζα επέιζεη ζην άκεζν πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε 

ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

 Να κπνξέζνπλ όινη νη καζεηέο, αθόκα θαη απηνί κε κεησκέλε απόδνζε ζηα καζήκαηα, λα 

αλαδείμνπλ θαη άιιεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο, νη νπνίεο παξακέλνπλ 

ιαλζάλνπζεο θαηά ηελ παξαδνζηαθή καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ ηάμε. 

 Να δνπλ ηε κάζεζε σο κηα ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία κέζσ ηεο βησκαηηθήο θαη 

επνηθνδνκηζηηθήο δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ απζόξκεηε ζπκκεηνρή, ελζαξξύλεη 

ηελ αλαθάιπςε, ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία, δίλεη θίλεηξα γηα δξάζε θαη δεκηνπξγία. 

 Να πξνσζεζεί ε δηεπηζηεκνληθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, θαζώο ε ελεξγή ελαζρόιεζε κε ην 

δίθηπν πεξηιακβάλεη εμάζθεζε ησλ καζεηώλ ζε έλα πιήζνο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, 

όπσο καζεκαηηθά, θπζηθή, γιώζζα.  

 

Δλδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ δηθηύνπ είλαη νη εμήο: 

 Δλεξγεηαθή θξίζε θαη ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ 

 Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο – πιενλεθηήκαηα – ιύζε ζην ελεξγεηαθό πξόβιεκα 

 Ηιηαθή ελέξγεηα θαη εθαξκνγέο ηεο 

 Αηνιηθή ελέξγεηα  θαη εθαξκνγέο ηεο  

 Υδξαπιηθή ελέξγεηα  θαη εθαξκνγέο ηεο 

 Βηνκάδα - Γεσζεξκία 

 Άιιεο κνξθέο θαζαξήο ελέξγεηαο - Κπςέιε πδξνγόλνπ - Ηιεθηξνθίλεζε  

 

Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο ζα είλαη ε αθόινπζε:  

Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζα πξνζεγγίδνληαη θπξίσο κέζσ πεηξακάησλ ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Η πξνζέγγηζε ησλ πεηξακάησλ ζα γίλεη κε ηελ επνηθνδνκηζηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο.  

Δπηπιένλ κεζνδνινγίεο εξγαζίαο είλαη: 

 Η βησκαηηθή δηδαζθαιία πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάιεςε ελεξγνύ δξάζεο 

 Η δηεξεπλεηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο 

 Η δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε 

 Η νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε 

 Η επηηόπηα έξεπλα θαη κειέηε 

 Η εξεπλεηηθή εξγαζία (κέζνδνο project) 

 

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ επηζπκνύλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ δηθηύνπ θαη ηα ΚΠΔ ηεο ρώξαο πνπ 

πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ σο ζπλεξγαδόκελα, παξαθαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα απνζηείινπλ 

ειεθηξνληθά ηηο αληίζηνηρεο επηζπλαπηόκελεο αηηήζεηο (Τποδείγμαηα 1, 2) κέρξη 16/12/2016. 

Οη Γ/λζεηο Δθπ/ζεο, κέζσ ησλ Υπεπζύλσλ Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαζώο θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο θνξέαο, εθόζνλ επηζπκνύλ, κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο ζπλεξγαδόκελνη θνξείο ζην ππό ίδξπζε 

δίθηπν, ζπκπιεξώλνληαο θαη απνζηέιινληαο ηελ ζρεηηθή επηζπλαπηόκελε αίηεζε (Τπόδειγμα 3) ζην 

ΚΠΔ Πεξηνπιίνπ-Τξηθθαίσλ κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία. Δπίζεο, όζνη Υπεύζπλνη 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ή ηελ Π.Ο. ηνπ Γηθηύνπ, παξαθαινύκε λα ην δειώζνπλ επίζεο ζηελ αίηεζή ηνπο 

(Τπόδειγμα 4).  

 

 

Αλάκεζα ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θάζε κέινπο είλαη ε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο νκάδαο, ε νπνία 

ζα πξαγκαηεπηεί ζέκα ζρεηηθό κε ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Μεηαμύ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 



 

ηνπ Κ.Π.Δ. Πεξηνπιίνπ–Τξηθθαίσλ σο ζπληνληζηηθόο θνξέαο ζα ππνγξαθεί πρωηόκολλο ζσνεργαζίας, 

ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ. Οη 

πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο γηα έληαμε ζην δίθηπν ππάξρνπλ ζην επηζπλαπηόκελν αξρείν «Προϋποθέζεις 

ζσμμεηοτής». 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ην ΚΠΔ 

Πεξηνπιίνπ - Τξηθθαίσλ ηειεθσληθά ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ΚΠΔ. 

 

 

 

  

          Ο  Υπεύζπλνο ηνπ ΚΠΔ 

 

 

 

        

 

                                                                                       Παπαβαζηιείνπ Φξήζηνο 


