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Οι Ευρωπαίοι θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις κατά τις 
επερχόμενες δεκαετίες. Τα παιδιά μας και τα παιδιά τους θα 
πρέπει να ζουν με τις συνέπειες των κλιματικών μεταβολών. 
Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να εισάγει όλο και μεγαλύτερες 
ποσότητες ενέργειας εφόσον τα αποθέματα των ορυκτών 
καυσίμων μειώνονται γρήγορα και οι τιμές αυξάνονται όσο 
ποτέ  άλλοτε.

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Πιστεύουν ότι δεν 
υπάρχει τίποτε που μπορούν να κάνουν ως άτομα, που θα 
αλλάξει την κατάσταση. Ωστόσο, ο καθένας μπορεί να κάνει 
κάτι και συλλογικά να προκύψει πραγματική διαφορά: να 
είμαστε πιο αποδοτικοί στην κατανάλωση της ενέργειας.

Η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας με την επιλογή 
ενεργειακά αποδοτικών συσκευών και υπηρεσιών που 
μειώνουν τη χρήση της ενέργειας και η διασφάλιση της μη 
απώλειας ενέργειας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. 
Φρονώ ότι η Ευρώπη δύναται να πραγματοποιήσει περικοπές 
ενέργειας κατά 20 % σε πραγματικούς όρους μέχρι το 2020, 
χωρίς να επηρεάσει την απόδοσή της, μέσω αλλαγών στη 
στάση των καταναλωτών και με επένδυση σε πιο αποδοτικές  
ενεργειακές τεχνολογίες – στην πραγματικότητα κάνοντας 
περισσότερα με λιγότερα.

Αυτό είναι λογικό για την κοινωνία ως σύνολο και για 
τις επιχειρήσεις, τα άτομα και τις οικογένειες. Λιγότερη 
κατανάλωση ενέργειας σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς! 
Αλλά δεν συνιστώ εκούσια «φειδωλή ενεργειακή κατανάλωση» 
– οι άνθρωποι πρέπει απλώς να σκεφθούν για την ενεργειακή 
τους κατανάλωση. Κλείστε την τηλεόραση – μην την αφήνετε 
σε κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε γλόμπους που 
εξοικονομούν ενέργεια. Μονώστε τη σκεπή σας. Όταν 
αγοράζετε νέο αυτοκίνητο, επιλέξτε μοντέλο που είναι 

οικονομικό στην κατανάλωση καυσίμου και είναι λιγότερο 
ρυπαντικό και σιγουρευτείτε ότι τα λάστιχα του αυτοκινήτου 
σας έχουν τη σωστή πίεση. Και περπατήστε, ποδηλατήστε και 
χρησιμοποιήστε τη συγκοινωνία στο μέτρο του δυνατού.

Μπορείτε να ρωτήσετε γιατί να εμπλέξουμε τα παιδιά όταν 
είμαστε υπεύθυνοι εμείς ως ενήλικες, αλλά οι εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες παίζουν ζωτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση 
ως προς το θέμα αυτό. Ως πρώην διδάσκαλος, διευθυντής 
σχολείου και υπουργός παιδείας στη Λεττονία, γνωρίζω τον 
αντίκτυπο που τέτοιες  πρωτοβουλίες έχουν στους νέους 
καθώς και την επίδραση που παιδιά με κίνητρα ενδιαφέροντος 
μπορούν να έχουν στις οικογένειές τους και τον ενήλικα 
πληθυσμό γενικά.

To φυλλάδιο αυτό σκιαγραφεί την ενεργειακή πρόκληση, 
τονίζει το ρόλο της εκπαίδευσης ως φορέα στην αλλαγή 
συμπεριφοράς και καταδεικνύει την εντύπωση που 
προκάλεσαν ορισμένοι νέοι. Από τις μελέτες περιπτώσεων 
σε  όλη την ήπειρό μας προκύπτει αυτό που είναι εφικτό, και 
ελπίζω ότι θα εμπνεύσει πολλά νέα προγράμματα.

Η βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα  είναι μια από τις 
προτεραιότητές μου. Ωστόσο, η Ευρώπη μπορεί να πετύχει 
αυτόν το στόχο εάν αυτός καταστεί η προτεραιότητα όλων. 
Είμαι πεπεισμένος ότι –μαζί με τα παιδιά μας– μπορούμε να 
κάνουμε τη διαφορά.

Andris Piebalgs

Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα ενέργειας

Πώς να χρησιμοποιούμε 
καλύτερα την ενέργεια
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Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια στην Ευρώπη. 
Σήμερα, η ΕΕ εισάγει περισσότερο από 50 % της ενέργειάς 
της, κυρίως σε μορφή πετρελαίου και αερίου, εκτός Ευρώπης 
– και συχνά από περιοχές που είναι πολιτικά ασταθείς. Αυτός 
ο λογαριασμός ευρωπαϊκής ενέργειας ανέρχεται σε αρνητικό 
εμπορικό ισοζύγιο περίπου 240 δισ. EUR κάθε χρόνο. Με 
τις παρούσες τάσεις και την αβεβαιότητα σχετικά με τη 
μελλοντική συμβολή της πυρηνικής ενέργειας, προβλέπεται 
ότι έως το 2030 η ΕΕ θα στηρίζεται στην εισαγόμενη ενέργεια 
για το 70 % των συνολικών αναγκών της.

Στα 25 κράτη μέλη της Ένωσης καταναλώνεται κάθε χρόνο 
ενέργεια που αντιστοιχεί σε 1 725 εκατ. τόνους πετρελαίου 
με κόστος 500 δισ. EUR – ή περισσότερα από 1 000 EUR κατά 
άτομο ανά έτος. Έως το 2015 η ευρωπαϊκή ζήτηση ενέργειας 
θα μπορούσε να αυξηθεί σε 1 900 εκατ. τόνους.

Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται επίσης, καθώς 
αναπτυσσόμενα κράτη όπως η Κίνα και η Ινδία μεταβάλλονται 
σε σημαντικές οικονομικές δυνάμεις. Είναι πολύ πιθανόν ότι 
το κόστος της ενέργειας, ιδιαίτερα στη μορφή των ορυκτών 
καυσίμων τα οποία γίνονται όλο και πιο σπάνια, θα συνεχίσει 
να αυξάνεται.

Η κατανάλωση ενέργειας είναι επίσης ο κύριος εισφορέας 
(78 %) στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ το ένα 
τρίτο των οποίων οφείλεται στην ενέργεια που χρησιμοποιείται 
στις μεταφορές. Η Ευρώπη έχει αναλάβει δεσμεύσεις στο 
πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου ως μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας 
για την αποφυγή κλιματικών μεταβολών.

Η μεγάλη εξάρτηση στις εισαγωγές ενέργειας, οι υψηλές 
τιμές και οι κλιματικές μεταβολές αποτελούν μια πραγματική 
απειλή για το μέλλον της ευρωπαϊκής ευημερίας. Υπάρχουν 
δύο τρόποι αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης: μείωση της 

ζήτησης και αύξηση της διανομής νέων και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η Ευρώπη επενδύει σε νέες 

και ανανεώσιμες τεχνολογίες ενέργειας που 
θα διαφοροποιήσουν τον εφοδιασμό και θα 

μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Ωστόσο, η πλευρά της ζήτησης στην εξίσωση της 
ενέργειας είναι εξίσου σημαντική και θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επίσης στις πολιτικές της ΕΕ.

Γραφική παράσταση 1 – Συνολική κατανάλωση ενέργειας, 
προβολή έως το έτος 2020 (EΕ-25)
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Περισσότερα αποτελέσματα  
με λιγότερα μέσα
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν συνεπάγεται 
ότι οι πολίτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν ή να στερηθούν 
δραστηριότητες για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Αντιθέτως, 
οι νέες τεχνολογίες και η πιο αποτελεσματική συμπεριφορά 
θα επιτρέψουν στην πραγματικότητα στους πολίτες να 
κάνουν περισσότερα, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής 
τους αντί να μειώσουν την άνεσή τους. Η έκθεση του 
Παράγοντα 4 (1) καταδεικνύει ότι μπορούμε να βελτιώσουμε 
την «παραγωγικότητα πόρων» μας επί τέσσερα, δηλαδή θα 
μπορούσαμε να αποφέρουμε τέσσερις φορές περισσότερο 
πλούτο από τους περιορισμένους φυσικούς πόρους που 
χρησιμοποιούμε. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
συνεπώς δεν αφορά μόνον τη μείωση του κόστους και τη 
βελτίωση της βιωσιμότητας, αλλά αποτελεί και ευκαιρία για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί 
προτεραιότητα για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. Η πρόσφατη 
Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή απόδοση (2) στοχεύει 
να θέσει την ενεργειακή απόδοση στην ατζέντα όλων των 
ευρωπαίων πολιτών. Παρουσιάζει γενικές δράσεις που θα 
μπορούσαν να εξοικονομήσουν το 20 % της κατανάλωσης 
της ΕΕ έως το 2020. Αυτές οι οικονομικά αποδοτικές δράσεις 
αφορούν την υιοθέτηση τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης 
και την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις ανάπτυξης, υπολογίζεται 
ότι αυτό επαναφέρει την Ευρώπη των Είκοσι Πέντε στο επίπεδο 
κατανάλωσης ενέργειας του 1990 και αντιπροσωπεύει μια 
εξοικονόμηση ενέργειας που ισοδυναμεί με την παρούσα 
κατανάλωση της Γερμανίας και της Φινλανδίας μαζί!

Το ήμισυ αυτών των εξοικονομήσεων μπορεί να επιτευχθεί 
με την πλήρη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της υπάρχουσας 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα κτίρια, τις οικιακές συσκευές 
και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Ένα 10 % εξαρτάται από όλους 
εμάς· θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας και να 
δρούμε προληπτικά, αυτό όμως προϋποθέτει βαθμιαία αλλαγή 
της συμπεριφοράς εκ μέρους όλων μας.

Οι επιλογές για την επίτευξη της πιο αποτελεσματικής χρήσης 
της ενέργειας περιλαμβάνουν όλους τους τομείς της κοινωνίας, 
από τη βιομηχανία και το εμπόριο, τους παροχείς υπηρεσιών, 
τα καταστήματα και τα τεχνικά έργα, έως τις μεταφορές και τα 
μεμονωμένα νοικοκυριά – όλοι μπορούν να συνεισφέρουν. 
Όλα τα κοινωνικά επίπεδα, από τους εθνικούς, περιφερειακούς 
και τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων έως τις τράπεζες, 
τους διεθνείς οργανισμούς και τους μεμονωμένους πολίτες, 
κατέχουν ένα ρόλο.

Οι επιλογές που επισημαίνονται στην Πράσινη Βίβλο θα 
μπορούσαν συνολικά να εξοικονομήσουν στο λογαριασμό 
ενέργειας της Ευρώπης  περίπου 60 δισ. EUR περίπου και 
να επιφέρουν ετήσιες εξοικονομήσεις 200-1 000 EUR για τα 
μεμονωμένα νοικοκυριά. Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να 
επιφέρει απτά οφέλη στους λογαριασμούς ενέργειας των 
νοικοκυριών και να βελτιώσει άμεσα την καθημερινή ζωή όλων 
των ευρωπαίων πολιτών. Μπορεί επίσης να παρέχει μια ώθηση 
για τις θέσεις εργασίας και την οικονομική άνοδο μέσω της 
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών ενέργειας και να βοηθήσει την 
Ευρώπη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από το  
πρωτόκολλο του Κιότο, εξαλείφοντας συγχρόνως την απειλή 
προς τις μελλοντικές γενιές.

Αλλαγή συμπεριφοράς
Η ενεργειακή απόδοση είναι ένας ευρύς όρος – στην 
Πράσινη Βίβλο ορίζονται όμως δύο τομείς: καλύτερη χρήση 
της ενέργειας μέσω βελτιωμένων τεχνολογιών ενεργειακής 
απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω αλλαγών 
στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και τη 
συμπεριφορά τους.

Μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν ότι η ενεργειακή 
απόδοση αφορούσε κυρίως τις τεχνολογίες: 
τη χρήση της βέλτιστης τεχνολογίας ώστε να 
καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια, όσον αφορά 
την προσφορά ή τη ζήτηση. Τα παραδείγματα 
περιλαμβάνουν την αλλαγή ενός παλιού 
οικιακού λέβητα με ένα λέβητα που καταναλώνει 
ένα τρίτο λιγότερη ενέργεια, τη χρήση λαμπτήρων 
χαμηλής ενέργειας και την αποφυγή διατήρησης 
συσκευών σε κατάσταση αναμονής.  

4 

(1) Factor 4 – Doubling wealth, halving resource use, μια έκθεση στη Λέσχη της Ρώμης, Ernst Ulrich von Weizsäcker, 1997.
(2) Περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα – Πράσινη βίβλος για την ενεργειακή απόδοση, COM(2005) 265.



Η αυξανόμενη χρήση της κατάστασης αναμονής για 
ηλεκτρικές συσκευές αυξάνει τους λογαριασμούς 

ενέργειας των νοικοκυριών έως και κατά 10 % – 
αυτό το μικρό κόκκινο φωτάκι αντιπροσωπεύει 

την κατανάλωση των χρημάτων σας!

Εντούτοις, η πολιτική έχει διευρυνθεί ώστε 
να περιλαμβάνει μεγαλύτερες κοινωνιακές 
δράσεις, όπως για παράδειγμα στον 
τομέα της εκπαίδευσης· στο κάτω-κάτω 

οι νέες τεχνολογίες θα έχουν ελάχιστη 
επίδραση εάν οι χρήστες δεν πειστούν να τις 

χρησιμοποιήσουν. Η αλλαγή της συμπεριφοράς 
των καταναλωτών θα πρέπει να κατευθύνεται 

από την αύξηση της αντίληψης των οφελών της 
εξοικονόμησης ενέργειας τόσο για το άτομο όσο και για την 
κοινωνία.

Οι δράσεις της πολιτικής στον τομέα αυτό θα περιλαμβάνουν 
προσπάθειες ώστε οι δημόσιες μεταφορές να γίνουν πιο 
ελκυστικές ως εναλλακτική λύση στη χρήση αυτοκινήτων και 
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τα νοικοκυριά 
να μειώσουν τους λογαριασμούς θέρμανσής τους μέσω 
βελτιωμένης μόνωσης και σωστής χρήσης του θερμοστάτη. Ο 
τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών των αυτοκινήτων 
είναι άλλο ένα παράδειγμα – ένα και μόνο ελαστικό με πίεση 
κάτω της καθορισμένης μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση 
καυσίμου του αυτοκινήτου σας κατά 4 %.

Γιατί εκπαίδευση;
Η ετήσια βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη δεκαετία 
του 1990 ήταν της τάξης του 1,4 % – ο ρυθμός αυτός όμως 
έχει μειωθεί και είναι τώρα σταθερός στο 0,5 %. Απαιτείται μια 
νέα προσπάθεια. Βασικό παράγοντα αποτελεί η διασφάλιση 
ότι όλοι οι πολίτες είναι «ενεργειακά ευαισθητοποιημένοι», 
και ο ρόλος της εκπαίδευσης και των πληροφοριακών 
πρωτοβουλιών είναι καίριος.

Η εκπαίδευση κατέχει έναν στρατηγικό ρόλο στη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης. Φυσικά, η εκπαίδευση είναι 
ένας τομέας στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική 
αρμοδιότητα· εντούτοις, η Επιτροπή έχει να διαδραματίσει 
ένα ρόλο στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό 
που θα καταστήσουν δυνατή τη διάδοση των υπαρχουσών 
πληροφοριών και προγραμμάτων και την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής. Τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες στον 
τομέα αυτό περιγράφονται στο τέλος αυτού του φυλλαδίου.

ΕΥΦΥΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑ

Το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη» (EIE) στηρίζει 
μη τεχνολογικές δράσεις για την ενθάρρυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Στόχος του είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
ενέργεια με μια ισορροπημένη συνεισφορά στους στόχους 
της ασφάλειας εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και της 
περιβαλλοντικής προστασίας. Το EIE υλοποιείται από το 2003 έως 
το 2006 και έχει τέσσερις κύριες δράσεις:

•  SAVE: βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και λογική χρήση 
της ενέργειας στα κτίρια και τη βιομηχανία·

• Altener: προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και θερμότητας και 
ενσωμάτωσή τους στα τοπικά συστήματα·

• STEER: στήριξη πρωτοβουλιών που αφορούν τη χρήση 
ενέργειας στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης της παροχής καυσίμων·

• Coopener: στήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας και απόδοσης 
σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Η κύρια δράση εντός του προγράμματος που χρηματοδοτεί τα 
έργα ενεργειακής εκπαίδευσης είναι η οριζόντια κεντρική δράση 
2 (σκεφτείτε παγκόσμια, δράστε τοπικά). Εκπαιδευτικά έργα 
χρηματοδοτούνται επίσης στο πλαίσιο της δράσης SAVE: κάθετη 
κεντρική δράση 2 – ανακαίνιση εργατικών κατοικιών (μόρφωση 
και εκπαίδευση για ενοικιαστές, στεγαστικές ενώσεις κ.λπ.), και 
STEER: κάθετη κεντρική δράση 9 – μέτρα πολιτικής για μεταφορές 
με ενεργειακή απόδοση (εκπαίδευση παιδιών και φοιτητών για τις 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς στις μεταφορές).

Μια δεύτερη φάση του προγράμματος, για την περίοδο 2007-
2013, συντάσσεται ως μέρος του προγράμματος-πλαισίου 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP) το οποίο θα στηρίζει 
τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στα πλαίσια της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Μια πρόσφατη πρωτοβουλία εντός του προγράμματος είναι 
η εκστρατεία ενεργειακής αειφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ που 
υλοποιείται κατά την περίοδο 2005-2008 με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την προώθηση της παραγωγής και χρήσης 
ενέργειας από βιώσιμες πηγές.

http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

http://www.sustenergy.org/
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Η χρήση πρωτοβουλιών στα σχολεία για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ενέργεια 
και την έμπνευση αλλαγών στη συμπεριφορά 
συνδέεται με πολλές πτυχές του επίσημου 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Μπορεί να 
ενσωματωθεί σε μαθήματα ανθρωπιστικών, 
κοινωνικών και φυσικών επιστημών, καθώς 
και σε πτυχές ηθικής. Το θέμα προσαρμόζεται 
σε πρακτική μελέτη και θεωρητικό 
υπολογισμό. Έχει σημαντικές ιστορικές 
πτυχές και διαθέτει ευρύ πεδίο για καλλιτεχνική, 
πολιτιστική και επιστημονική ερμηνεία.

Διαθέτει επίσης τη δυνατότητα να εμπνέει τους νέους και να 
επηρεάζει την ευρύτερη κοινωνική κοινότητά τους μέσω της 
οικογένειας και των φίλων.

Η εκπαίδευση είναι φυσικά ένας τομέας στον οποίο οι 
αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων, την 
κατανομή των πόρων και το συγχρονισμό λαμβάνονται σε 
εθνικό και συχνά περιφερειακό επίπεδο. Οι πολιτισμικές 
πτυχές, η ηλικία και οι εθνικές προτεραιότητες επιδρούν στο 
περιβάλλον μάθησης και τις πολιτικές του. Εντούτοις, θέματα 
ενέργειας –με πολλά κοινά προβλήματα– εμφανίζονται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, και η ένταξή τους στο πρόγραμμα 
σπουδών θα πρέπει να γίνεται σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πέραν αυτού, η διαδικασία μάθησης θα πρέπει 
ωστόσο να επικεντρώνεται στην τοπική δράση και να αρμόζει 
στο υπόβαθρο των μαθητών.

Η ενέργεια, η παραγωγή, μετατροπή και χρήση της έχουν ήδη 
μια σημαντική επίδραση στις περιβαλλοντικές σπουδές. Η 
ενεργειακή εκπαίδευση θα πρέπει να συνδυάζει την ενέργεια, 
το περιβάλλον και την οικονομία, παρέχοντας μια λογική βάση 
για τη λήψη αποφάσεων.

Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν 
περιβαλλοντικά θέματα συμπεριλαμβάνουν 

επίσης ενεργειακές σπουδές – συνήθως όμως 
μόνο σε πτυχές που αφορούν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Ωστόσο, συνεχίζει να υφίσταται 
η ανάγκη ανάπτυξης συγκεκριμένων 
προγραμμάτων ενεργειακής εκπαίδευσης 

τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη 
βάση για συνεχείς αλλαγές στη συμπεριφορά 

των σημερινών και μελλοντικών καταναλωτών 
ενέργειας. Τα προγράμματα αυτά δεν θα 

πρέπει μόνο να επικεντρώνονται στις ζημίες που 
προκαλούνται από την ενεργειακή χρήση αλλά και στην 

αξία των περιορισμένων πόρων της.

Ποιοι όμως θα ήταν οι στόχοι αυτής της «ενεργειακής 
εκπαίδευσης»; Ποιοι θα παρακολουθούσαν αυτά τα μαθήματα; 
Και ποιες μέθοδοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν;

Θα γίνει αναφορά στις δύο τελευταίες ερωτήσεις αργότερα σε 
αυτό το φυλλάδιο, υπάρχουν όμως τρεις γενικοί στόχοι για την 
ενεργειακή εκπαίδευση:

1. να προσδιοριστεί τι μπορεί να κάνει η κοινωνία και τα 
μεμονωμένα άτομα·

2.  να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα και το 
υπόβαθρό τους· και

3.  να επεξηγηθούν τα οφέλη αυτής της δράσης.

Ενεργειακή εκπαίδευση –  
Σκοποί και στόχοι
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1. Ρόλοι
Σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική πρωτοβουλία θα πρέπει να 
τονιστούν οι ξεχωριστοί ρόλοι των διαφορετικών μερών της 
κοινωνίας στην ενεργειακή χρήση. Η ευαισθητοποίηση για 
την ενέργεια που καταναλώνουμε ως άτομα, οικογένειες, 
νοικοκυριά, μαθητές ή οργανώσεις είναι πολύ σημαντική, όπως 
και η συμβολή που μπορεί να επιτευχθεί όταν δεν υπάρχει 
σπατάλη ενέργειας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο.

Οι άνθρωποι κατέχουν κεντρικό ρόλο στη σοφή και βέλτιστη 
χρήση της ενέργειας. Η εκπαίδευση μπορεί να παρέχει 
μια βάση για κατανόηση και να αποτελεί αγωγό για τις 
πληροφορίες που χρειάζονται οι πολίτες ώστε να λαμβάνουν 
λογικές αποφάσεις και να είναι ενήμεροι για τη σπατάλη. Ο 
καθένας μας έχει ένα ρόλο που πρέπει να παίξει επιλέγοντας 
τις πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες για τη δουλειά και το 
σπίτι – για να εξασφαλίσει ότι τα σπίτια, οι χώροι εργασίας και 
τα οχήματα θα έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή 
απόδοση. Οι ίδιοι οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
ώστε να υποβάλλουν προτάσεις για στρατηγικές σχετικά με 
την επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων της κοινωνίας.

2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης
Ένα κύριο μέλημα είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των μαθητών κάθε ηλικίας σχετικά με τον κεντρικό ρόλο 
της ενέργειας στη σύγχρονη ζωή, τον τρόπο με τον οποίο 
δημιουργείται, μετατρέπεται και χρησιμοποιείται, και οι 
συνέπειες αυτών των διαδικασιών. Αυτό συμπεριλαμβάνει την 
ανάπτυξη ευαισθητοποίησης σχετικά με τη φύση και τα αίτια 
των ιστορικών και μελλοντικών ενεργειακών κρίσεων.

Η κατανόηση των δυνατοτήτων, δαπανών και επιπτώσεων 
του μεγάλου εύρους των ενεργειακών πόρων (ανανεώσιμων 
και μη ανανεώσιμων) οι οποίοι είναι ή θα είναι στο μέλλον 
διαθέσιμοι και οι συνέπειες της μεταξύ τους επιλογής 
μπορούν να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες για τη ζωή των 
παιδιών σχολικής ηλικίας. Αυτό καλύπτει όλους τους τομείς 
(κοινωνικοπολιτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς κ.λπ.), 
αλλά θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει και την τοπική 
διαθεσιμότητα και τις απαιτήσεις ενέργειας σε συνδυασμό 
με τοπικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα πρέπει να πληροί τις εθνικές και 
διεθνείς προτεραιότητες, αντικατοπτρίζοντας τις αξίες του 
«σκεφτείτε παγκόσμια, δράστε τοπικά».

Εκτιμώντας τις συνέπειες των μέτρων που έχουν καθιερωθεί 
μέσω της παρούσας ενεργειακής πολιτικής, οι μαθητές 
θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίσουν ολιστικές λύσεις 
–προσαρμοσμένες στη δική τους τοπική κατάσταση– οι οποίες 
θα είναι βιώσιμες, πρακτικές και προσιτές. Οι μεγαλύτεροι 
μαθητές θα μπορούσαν επίσης να προτείνουν εναλλακτικές 
στρατηγικές πολιτικών.



ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ

9

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 
πρέπει να προσφέρει μια ισορροπία 

μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών 
πτυχών, συμπεριλαμβανομένων 

μαθημάτων, επιδείξεων, πρακτικής 
κατάρτισης δεξιοτήτων, σχεδιασμού και 

παραγωγής, ανάλογα με τους πόρους και τις 
τοπικές απαιτήσεις (βλέπε μελέτη περίπτωσης «Ήλιος στα 
σχολεία του Rathenow»). Ως νέα πρωτοβουλία, συνιστάται 
επίσης κάθε μάθημα να είναι ευέλικτο και να επιτρέπει 
δυναμικές αλλαγές καθώς εξελίσσονται οι συνθήκες, οι 
τεχνολογίες και οι απαιτήσεις.

Η ενεργειακή εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να προσφέρει 
πρακτικές δεξιότητες, παρέχοντας δυνατότητες που να 
μπορούν να αξιοποιηθούν προς μελλοντική απασχόληση. 
Δεξιότητες με άμεση εφαρμογή, που συνδυάζονται με 
τις παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις στον τομέα της 
ενέργειας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέγιστο κίνητρο για 
την καθιέρωση τέτοιων μαθημάτων.

3. Οφέλη
Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να φανερώνουν 
σαφώς τις θετικές συνέπειες της αλλαγής συμπεριφοράς – της 
επιλογής για να είναι κανείς ευαισθητοποιημένος όσον αφορά 
την ενέργεια. Εξοικονόμηση ενέργειας σημαίνει εξοικονόμηση 
χρημάτων. Με λίγα απλά βήματα μπορούν να γίνουν 
σημαντικές ετήσιες εξοικονομήσεις. Το προσωπικό όφελος 
αποτελεί ουσιώδες ανθρώπινο κίνητρο. Αλλά το προσωπικό 
όφελος, συνδυασμένο με θετικό, απτό κοινωνικό όφελος, 
αποτελεί ακόμα καλύτερο και ανθεκτικό κίνητρο.

Μπορεί να αποδειχτεί ότι η χαμηλότερη συνολική ενεργειακή 
χρήση με αυξημένη χρήση καθαρότερης ενέργειας μειώνει 
τη γενική ρύπανση, κάτι που συνεπάγεται οφέλη για την 
υγεία. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ενέργειας, στις οποίες η 
Ευρώπη κατέχει κορυφαία θέση παγκοσμίως, αποτελεί θετικό 
νέο για τις θέσεις εργασίας και την ευημερία στην Ευρώπη. Οι 
μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα μετριάσουν τις 
επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών.
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HΛΙΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕIΑ ΤΟΥ RATHENOW

Η ΙΔEΑ
Η πόλη του Rathenow στην ανατολική Γερμανία 
δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης. Ο τοπικός οργανισμός ενέργειας 
ιδρύθηκε το 1996 και από το 1997 λειτουργεί ένα πρωτότυπο 
πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας στα σχολεία. Το έργο 
είναι πλήρως ενσωματωμένο στο πρόγραμμα σπουδών 
και εμπλέκει μαθητές, εκπαιδευτικό και άλλο σχολικό 
προσωπικό σε πρακτικά, διασκεδαστικά έργα εξοικονόμησης 
ενέργειας. Μια πρωτότυπη πλευρά είναι ότι το 80 % του 
ποσού εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται από 
τα σχολεία τους επιστρέφεται για τη χρηματοδότηση 
περαιτέρω επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και άλλων 
δραστηριοτήτων.

Μέρος του έργου αποτελεί η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού 
(PV) συστήματος 1 kW στα σχολεία, στο οποίο συμμετέχουν 
μαθητές και καθηγητές ως πρακτικό μέρος του προγράμματος 
σπουδών φυσικής. Τα ηλιακά κύτταρα είναι συνδεδεμένα με 
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του σχολείου και μπορούν 
να εξοικονομήσουν 800 kW ώρες ανά έτος για το μέσο 
σχολείο. Πρωτότυπη ιδέα αποτελεί το γεγονός ότι η ημερήσια 
παραγωγή από τους πίνακες PV παρακολουθείται από έναν  
Η/Υ και μεταδίδεται σε ένα ηλιακό ίδρυμα μέσω του 
Διαδικτύου. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών συνδέει τα 
σχολεία που συμμετέχουν στο έργο.

.

ΤΟ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ
Μέχρι σήμερα και τα εννέα σχολεία στο Rathenow που 
συμμετέχουν στο έργο έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση 
στην κατανάλωση ενέργειας. Μετά την πρώτη τριετή περίοδο 
του έργου, οι μεμονωμένες μειώσεις κυμαίνονταν μεταξύ 
10 και 15 %, με συνολικό οικονομικό όφελος 35 000 EUR.

Η αξιολόγηση του έργου κατέδειξε ότι οι μαθητές και οι 
καθηγητές διαθέτουν τώρα πολύ βελτιωμένη ευαισθητοποίηση 
όσον αφορά τα θέματα ενέργειας τόσο στο σχολείο όσο 
και εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Συσκευές PV 
παρέχονται και σε επιπλέον σχολεία στο Rathenow, και το 
σχέδιο θα επεκταθεί επίσης και σε παιδικούς σταθμούς

http://www.rathenow.de/static/eprojekt/index.htm
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Ένα μεγάλο μέρος των ιδεών και γνώσεών μας και η βάση της 
ενήλικης συμπεριφοράς μας απορροφώνται κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσής μας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν τη 
δυνατότητα να τροποποιήσουν τις συμπεριφορές ενός ατόμου 
εκθέτοντάς το σε νέες ιδέες και έννοιες και παρέχοντας στο 
μαθητή κοινωνικές και αναλυτικές δεξιότητες οι οποίες του 
επιτρέπουν τη λογική αξιολόγηση των επιλογών στη ζωή.

Η συμπεριφορά είναι μια από τις παραμέτρους με άμεση 
σχέση στην ατομική κατανάλωση ενέργειας. Η ατομική 
συμπεριφορά στην ενεργειακή χρήση καθορίζεται από έναν 
αριθμό παραγόντων οι σημαντικότεροι από τους οποίους 
είναι η συμπεριφορά, το εισόδημα και η τιμή της ενέργειας. Η 
ενεργειακή πολιτική (συμπεριλαμβανόμενης της φορολογίας) 
και η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας σχετίζονται λιγότερο 
άμεσα, καθώς αφορούν την τιμή και το εισόδημα αντίστοιχα.

Παραδοσιακά, οι κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να 
αλλάξουν τη συμπεριφορά επιβάλλοντας υψηλότερες 
τιμές ενέργειας, φόρους ή υποχρεωτική εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών. Εντούτοις, διαρκείς αλλαγές στη συμπεριφορά 
θα συντελεστούν μόνο όταν τα άτομα πειστούν για τα οφέλη, 
αντί απλά μέσω εξωτερικών παραγόντων. Ένα παράδειγμα 
είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων μετά την κρίση 
πετρελαίου, όταν αυξήθηκαν οι τιμές. Ωστόσο, μόλις οι τιμές 
μειώθηκαν και πάλι, η κατανάλωση αυξήθηκε αποδεικνύοντας 
ότι οι αλλαγές στη συμπεριφορά ήταν καθαρά αποτέλεσμα των 
υψηλότερων τιμών. Έτσι λοιπόν η αλλαγή της συμπεριφοράς 
απαιτεί την εισαγωγή νέων αξιών οι οποίες θα επεκτείνονται σε 
όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Προφανώς, η εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει τη στάση ώστε 
να αλλάξει τη συμπεριφορά, μπορεί επίσης να ενημερώσει 
τα άτομα για την ενεργειακή πολιτική και την τεχνολογία που 
τροφοδοτεί την αλλαγή της συμπεριφοράς.

Θεωρία
Στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης συχνά μελετούνται δύο 
προσεγγίσεις: τα εκπαιδευτικά μοντέλα, τα οποία αναφέρονται 
στην άμεση απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, και τα 
ψυχολογικά μοντέλα, τα οποία αντλούν στοιχεία από τη 
θεωρία της συμπεριφοράς.

Γενικά, τα εκπαιδευτικά συστήματα για την ενεργειακή 
ευαισθητοποίηση καθιερώνουν έναν αριθμό διαφορετικών 
σταδίων. Σε ένα πρώτο βήμα παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες 
για την ενέργεια. Αυτό με τη σειρά του ενθαρρύνει τους νέους 
να σχηματίσουν τις δικές τους γνώμες για την ενέργεια, κάτι 
που επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση και στη συνέχεια λήψη 
αποφάσεων. Αυτή η ισχυρή σχέση μεταξύ της απόκτησης 
γνώσεων και της λήψης δράσεων που μπορεί να μεταβάλλει 
τη συμπεριφορά είναι ευρέως αποδεκτή – αν και δεν 
υποστηρίζεται από όλες τις μελέτες.

Συνιστάται οι διαδικασίες ενεργειακής εκπαίδευσης να 
στηρίζονται επίσης από ψυχολογικές μεθοδολογίες που 
μπορούν να παρέχουν κίνητρα στα παιδιά σε ένα κοινωνικό 
πλαίσιο. Ιδιαίτερα η μεθοδολογία που είναι γνωστή ως 
«εκμάθηση με βάση το έργο», όπου τα παιδιά αναλύουν την 
κατάσταση, αναζητούν απαντήσεις και παρέχουν λύσεις, είναι 
ιδιαίτερα αξιόλογη.
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Μπορεί η ενεργειακή εκπαίδευση 
να αλλάξει τη συμπεριφορά;



Πρακτική
Η ψυχολογική μέθοδος με τίτλο «παιδαγωγία δέσμευσης» 
έχει επίσης επιδείξει την πρακτική της αξία, ιδίως όταν καλή 
προετοιμασία προηγούνταν της χρήσης της μεθοδολογίας. Και 
πάλι, κύρια ώθηση αυτής της διαδικασίας είναι να ενθαρρύνει 
τα άτομα να αναλάβουν την ευθύνη και την ιδιοκτησία των 
υποκειμένων, και συνεπώς να αλλάξουν τη συμπεριφορά 
τους «μόνοι τους» και να εσωτερικεύσουν τις αξίες στις οποίες 
στηρίζεται το έργο.

Άριστο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι ένα σχέδιο 
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Altener, 
μιας πρωτοβουλίας για την προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. Το 
σχέδιο ονομαζόταν «Ισχύς για την ενέργεια από τα παιδιά» 
(βλέπε μελέτη περίπτωσης «Child power!») και διεξήχθη σε 
εννέα ευρωπαϊκές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της 
περιφέρειας Provence-Alpes-Côte d’Azur στη Γαλλία, όπου 
επικεφαλής της ομάδας ήταν ο καθηγητής R.V. Joule.

Αυτή η δράση, που καθοδηγούνταν από έρευνα, αφορούσε 
έντεκα δημοτικά σχολεία και είχε στόχο να προωθήσει τη 
συμπεριφορά με οικολογική συνείδηση σε παιδιά ηλικίας 
μεταξύ εννέα και δέκα ετών. Το είδος της συμπεριφοράς 
που προωθούνταν ήταν, για παράδειγμα, να κάνει κανείς 
ντους αντί να γεμίζει την μπανιέρα, να μην αφήνει το νερό 
να τρέχει όσο πλένει τα δόντια κ.λπ. Η άσκηση διεξήχθη 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2002/03 και αφορούσε 
700 παιδιά με 28 δασκάλους ειδικά εκπαιδευμένους για το 
έργο στην «παιδαγωγία δέσμευσης». Στόχος ήταν επίσης να 
υπάρξει σύνδεση, μέσω των παιδιών τους, με οικογένειες 
ώστε να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά την 
εξοικονόμηση ενέργειας, κλείνοντας για παράδειγμα τις 
τηλεοράσεις αντί να τις αφήνουν σε κατάσταση αναμονής. 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου παρατηρήθηκαν γενικές 
αυξήσεις όσον αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ο καθηγητής Joule περιγράφει το κλειδί για την επιτυχία ως 
«σωστή επικοινωνία» – όχι μόνο εξασφαλίζοντας ότι «ποιος 
λέει τι, σε ποιον και μέσω ποιου καναλιού» είναι μέρος της 
διαδικασίας, αλλά και παρέχοντας μια καθαρή ένδειξη του «τι 
μπορεί να κάνει το άτομο». Περισσότερες λεπτομέρειες για τις 
σκέψεις του Joule μπορείτε να βρείτε στην εργασία του «Des 
intentions aux actes citoyens» (3).

(3) Joule, R.V. (2004): «Des intentions aux actes citoyens», Cerveau & Psycho, 7, σσ. 12-17.
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Χιούμορ – Ένα χρήσιμο εργαλείο
Άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία διδασκαλίας 
και μάθησης που μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή της 
συμπεριφοράς είναι το χιούμορ. Στη Νορβηγία, το χιούμορ 
αποτελεί μια σημαντική βάση για την εθνική έννοια The 
Rainmakers που στηρίζεται στην ευρεία εμπειρία από 
συνεργασίες με σχολεία και την τηλεόραση εκ μέρους του 
εθνικού οργανισμού ενέργειας Enova SF.

Το επιτυχές νορβηγικό σχέδιο είχε ως στόχο να απασχολήσει 
τα παιδιά στο δικό τους έδαφος, με τη χρήση διαγωνισμών 
και παιχνιδιών και ομαδικής εργασίας ώστε να βρεθούν 
απαντήσεις και να μην κάνει μια άμεση προσπάθεια 
εκπαίδευσης, αλλά να «υπονοήσει» τη μάθηση με 
πράξεις. Διεξάχθηκε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων σχολικών διοργανώσεων και 
διοργανώσεων σε κλαμπ, καθώς και στο Διαδίκτυο, και με 
αφιερώματα για την ενέργεια σε τηλεοπτικά προγράμματα 
– συμπεριλαμβανομένης της «Ενεργειακής πρόκλησης», 
μιας τηλεοπτικής σειράς στο είδος του «ριάλιτι». 
Αργότερα δημιουργήθηκε η έννοiα The Rainmakers 
–συμπεριλαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και ακόμα 
περισσότερα– και αποτέλεσε μια ολιστική προσέγγιση και 
εμπορική ονομασία που προσέγγιζε τα παιδιά μέσω της 
εθνικής τηλεόρασης, εκδηλώσεων, του Διαδικτύου και υλικού 
που παράχθηκε και διανεμήθηκε σε όλα τα δημοτικά σχολεία 
στη Νορβηγία. Η Liv Lindseth, συντονίστρια αυτού του εθνικού 
σχεδίου εκ μέρους της Enova SF, συμπεραίνει ότι «το έργο είχε 
μια θετική επίδραση στη ζωή των παιδιών χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο χιούμορ, αλληλεπίδραση και δέσμευση».

Πιστεύει ότι η αξιολόγηση του έργου κατέδειξε θετικές 
πειστικές επιδράσεις και αλλαγές συμπεριφοράς και ήταν «πιο 
οικονομικά αποδοτικό να χρησιμοποιηθεί η τηλεόραση ως 
μέσο, λόγω του εξαιρετικά αυξημένου ακροατηρίου, από την 
αποκλειστική χρήση παραδοσιακών εκπαιδευτικών οδών».
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CHILD POWER! («Η ΔYΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!»)

Η ΙΔEΑ
Το έργο «Ισχύς για την ενέργεια από τα παιδιά» (FEE) 
συγκέντρωσε εννέα ενεργειακούς οργανισμούς σε οκτώ χώρες 
κατά τη διάρκεια του 2002/03. Αυτή η διεθνής προσπάθεια 
υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Altener και είχε στόχο να 
αυξήσει τη συνείδηση για την ανανεώσιμη μορφή ενέργειας 
και τη λογική χρήση της ενέργειας σε μαθητές ηλικίας 10 έως 
14 ετών. Το έργο παρείχε στα σχολεία τη δυνατότητα να 
ορίσουν την ενέργεια ως συγκεκριμένο θέμα μελέτης κατά τη 
διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους.

Το βοηθητικό υλικό περιελάμβανε βιβλία ασκήσεων και 
έγγραφο υλικό, ενημερωτικά δελτία ενέργειας και έναν 
ιστότοπο (Rexnet), επιτρέποντας σε σχολεία από διαφορετικές 
χώρες να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Οι σχολικές εργασίες 
στηρίζονταν στο έργο και αποτελούνταν από μια αρχική 
φάση πληροφόρησης, στη συνέχεια μια σειρά επισκέψεων 
και ασκήσεων που επέτρεπαν στους μαθητές να σχηματίσουν 
απόψεις, και τέλος την παραγωγή μιας δημόσιας έκθεσης. 
Οι ασκήσεις περιελάμβαναν ελέγχους οικιακής και σχολικής 
ενέργειας.

ΤΟ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ
Οι χώρες που συμμετείχαν στο FEE ήταν το Βέλγιο, η Γαλλία, 
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, με ένα σύνολο 100 σχολείων. Οι διάφορες χώρες 
έδωσαν ελαφρώς διαφορετική έμφαση στα τμήματα 
του πλαισίου του έργου, όλες όμως ανέφεραν παρόμοια 
επίπεδα επιτυχίας και ορισμένες από αυτές συνέχισαν τις 
πρωτοβουλίες αυτού του τύπου. Στο Βέλγιο, ο Οργανισμός 
Ενέργειας Βρυξελλών διεξάγει τώρα ένα έργο FEE σε μόνιμη 
βάση με την υποστήριξη της τοπικής, περιφερειακής και 
εθνικής κυβέρνησης. Ένα σημαντικό μέρος του έργου ήταν 
η ενθάρρυνση για ευρύτερη κοινωνική συμμετοχή. Τα παιδιά 
ανέλαβαν σαφώς την ευθύνη για την ευαισθητοποίηση για την 
ενέργεια και επηρέασαν οικογένειες και φίλους.

http://www.curbain.be/fee/
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Η χρήση της ενεργειακής εκπαίδευσης είναι επί του παρόντος 
η πιο οικονομικά αποδοτική μέθοδος για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης. 
Πολυάριθμες μελέτες από ολόκληρο 
τον κόσμο ενισχύουν αυτή την 
παρατήρηση: στη συνέχεια δίνονται 
δύο παραδείγματα.

Βραζιλία
Το 1985, η κυβέρνηση της Βραζιλίας 
καθιέρωσε ένα εθνικό πρόγραμμα 
εξοικονόμησης ενέργειας (Procel). Το 
Procel χρηματοδότησε έργα ενεργειακής 
απόδοσης που διεξάχθηκαν από κρατικές και τοπικές 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, κρατικούς οργανισμούς, 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. 
Από το 1998, ο βασικός προϋπολογισμός του Procel για 

επιχορηγήσεις, προσωπικό και συμβούλους ανερχόταν σε 
20 περίπου εκατ. USD, με 140 περίπου εκατ. USD ανά 

έτος για τη χρηματοδότηση των έργων.

Το Procel υπολογίζει ότι οι συγκεντρωτικές του 
δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα περίπου 
5,3 terawatt-ώρες ανά έτος (TWh/yr) των 
εξοικονομήσεων το 1998 – κάτι που αντιστοιχεί στο 

1,8 % της συνολικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στη 
Βραζιλία. Επιπλέον, το Procel ανέλαβε την ευθύνη για 

περίπου 1,4 TWh πρόσθετης παραγωγής ενέργειας χάρη 
σε βελτιώσεις στις μονάδες παραγωγής ισχύος εκείνο το 

έτος. Οι εξοικονομήσεις ενέργειας και η πρόσθετη παραγωγή 
έδωσαν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας να 
αποφύγουν τη δημιουργία 1 560 περίπου megawatts (MW) 
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Η ενεργειακή εκπαίδευση είναι 
οικονομικά αποδοτική

Δραστηριότητα 

 
Εκπαίδευση

Επιμόρφωση
Βιομηχανία
Δημόσιος φωτισμός
Δημόσια κτίρια
Απώλειες
Κατοικίες
Εμπορικά κτίρια

Ενέργεια που 
εξοικονομήθηκε

(GWh/έτος)

 69,71

 8,89
 64,02
 172,87
 21,68
 368,01
 21,99
 17,86

Επενδύσεις 1999

(Χιλιάδες  USD )

 744,86

 187,48
 3 805,02
 15 965,66
 2 706,27
 50 336,51
 3 212,90
 2 660,55

Οικονομική 
αποδοτικότητα

(USD/kWh)

 0,01

 0,02
 0,06
 0,09
 0,13
 0,14
 0,15
 0,15

Πηγή: Procel. Ο πίνακας προσαρμόστηκε από την πηγή «Energy Education: breaking up rational energy use» των Dias κ.λπ., 
Energy Policy 32 (2004), σσ.1339 –1347. Αυθεντικά δεδομένα από τον ιστότοπο http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/
Relatorio_Sintese_98-99.pdf  

Πίνακας 1: Ανάλυση οικονομικής αποδοτικότητας διαφόρων δραστηριοτήτων για τη μείωση της ενεργειακής χρήσης  
στη Βραζιλία, 1999



νέου δυναμικού, που σημαίνει ότι αποφεύχθηκαν 3,1 περίπου 
δισ. USD επενδύσεων σε νέες μονάδες παραγωγής ισχύος και 
εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής.

Το 1999 το Procel διεξήγαγε μια εκτενή ανάλυση του 
προϋπολογισμού και των δραστηριοτήτων του η οποία έδειξε 
ότι οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ήταν 
σημαντικά πιο αποδοτικές οικονομικά από οποιεσδήποτε 
άλλες πρωτοβουλίες – και προηγούνταν πάνω από δύο 
μονάδες σε μέγεθος των γενικών τεχνικών μάρκετινγκ (βλέπε 
πίνακα 1).

Βέλγιο
Το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Βρυξελλών 
(IBGE-BIM) (4) είναι ο περιβαλλοντικός και ενεργειακός 

φύλακας για την περιφέρεια της πρωτεύουσας 
των Βρυξελλών με ελαφρώς λιγότερους 

από 1 εκατ. κατοίκους. Το IBGE-BIM 
δρα ως εκπρόσωπος για τους 

κατοίκους των Βρυξελλών 
όσον αφορά όλα τα θέματα 
που αφορούν το περιβάλλον 
διαβίωσής τους και από 
ρυθμιστική άποψη ενεργεί ως 
ερευνητικό, προγραμματιστικό, 

συμβουλευτικό και ενημερωτικό 
σώμα. Χορηγεί επίσης διάφορες 

άδειες και ενεργεί ως οργανισμός 
παρακολούθησης και ελέγχου. Έχει 

δικαιοδοσία στις Βρυξέλλες στους τομείς 
απορριμμάτων, ποιότητας του αέρα, θορύβου, 

πάρκων και δασών, νερού, εδάφους και ενέργειας.

Πολλά θέματα εμπίπτουν σε αυτούς του τομείς, και ως μέρος 
της τακτικής του έρευνας της ποιότητας αέρα το ινστιτούτο 
αξιολόγησε ένα εύρος δράσεων οι οποίες θα μείωναν την 
κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς και τις εκπομπές CO

2
. 

Τα στοιχεία τους για τις Βρυξέλλες καταδεικνύουν ότι η απλή 
τροποποίηση της συμπεριφοράς στη χρήση της οικιακής 
θέρμανσης –κάτι που δεν απαιτεί επένδυση– θα μπορούσε 
να μειώσει την οικιακή κατανάλωση ενέργειας σχεδόν κατά 
3 %. Σε σύγκριση με άλλες ενέργειες, όπως η εγκατάσταση 
μόνωσης ή η αντικατάσταση λεβήτων με νεότερα, πιο 
αποδοτικά μοντέλα, η αναλογία κόστους-ωφέλειας της 
αλλαγής συμπεριφοράς είναι εξαιρετική.

Δύο παραδείγματα που καταδεικνύουν την ευρεία επίδραση 
σχετικά οικονομικών αλλά αποτελεσματικών πρωτοβουλιών 
επικοινωνίας/εκπαίδευσης περιγράφονται στις μελέτες 
περιπτώσεων «Η εκπαίδευση RES λάμπει στην Ισπανία» και «Η 
ιταλική εργασία».

 

(4) http://www.ibgebim.be/ 
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Η ΙΔEΑ
Ο οργανισμός ενέργειας Agenex της περιφέρειας Extremadura 
της νοτιοδυτικής Ισπανίας δημιούργησε το έργο «Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στο σχολείο» ως μέρος μιας εκστρατείας για 
την προώθηση του έργου του και την καθιέρωση δικτύων 
συνεργασίας στην περιφέρεια. Το έργο, που έλαβε χώρα το 
πρώτο εξάμηνο του 2003, απευθυνόταν σε μαθητές δημοτικού 
και γυμνασίου-λυκείου ηλικίας 10-17 ετών.

Σκοπός ήταν να ελκύσει τη φαντασία και το ενδιαφέρον των 
νέων παρουσιάζοντάς τους μια άποψη για την παρούσα 
κατάσταση της ανανεώσιμης μορφής ενέργειας, απόδοσης 
και εξοικονόμησης ενέργειας, τις ενεργειακές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ένα αισιόδοξο όραμα για το 
μέλλον. Η πρωτοβουλία υποστηριζόταν από τις τοπικές αρχές 
στις επαρχίες Badajoz και Cáceres.

ΤΟ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σχετικά με το έργο σε 
δέκα σχολεία και επαφές με 1 000 περίπου μαθητές. Οι 
παρουσιάσεις ήταν έτσι σχεδιασμένες ώστε να συμπληρώνουν 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα τα μαθήματα 
επιστήμης, και ήταν προσαρμόσιμες ανάλογα με την ηλικία 
των μαθητών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές 
ήταν σε θέση να έρθουν σε επαφή με διάφορα υλικά ηλιακής 
ενέργειας, και όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα ενημερωτικό 
φυλλάδιο για να το μοιραστούν με την οικογένεια και τους 
φίλους τους. Κάθε σχολείο που συμμετείχε έλαβε επίσης 
έναν κατάλογο όπου περιγράφονταν τα αποτελέσματα της 
«Εκστρατείας εκκίνησης για την ανανεώσιμη μορφή ενέργειας 
για την Ευρώπη».

Από το έργο του Agenex προέκυψε ότι τα σχολεία της περιοχής 
δεν διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειες. Εντούτοις, πολλά σχολεία είναι πρόθυμα να 
ενσωματώσουν μαθήματα ενέργειας στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα και ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν επιδείξεις 
ανανεώσιμης μορφής ενέργειας. Αυτό το έργο χαμηλού 
κόστους μπορεί να επαναληφθεί με ευκολία.

http://www.dip-badajoz.es/dsostenible/eae/index.php
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Η ΙΤΑΛΙΚH ΕΡΓΑΣIΑ

Η ΙΔEΑ
Το έργο «Ενέργεια στο σχολείο» ξεκίνησε το 2002 στην 
περιφέρεια της Ancona στην Ιταλία, για να προσφέρει ένα 
πακέτο μαθημάτων στα γυμνάσια και λύκειά της. Ο τρόπος 
λειτουργίας που επιλέχτηκε ήταν να εκπαιδευτούν τρία άτομα 
επικοινωνίας ώστε να κάνουν μια παρουσίαση μετά από 
άρτια έρευνα, με μια ποικιλία αποδεικτικών εγγράφων και 
οπτικοακουστικών βοηθημάτων. Διατέθηκαν φυλλάδια για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την ανανεώσιμη μορφή ενέργειας 
μαζί με άλλα εκπαιδευτικά και διαφημιστικά υλικά για τους 
μαθητές και τους καθηγητές.

Τα τρία άτομα επικοινωνίας έλαβαν μια τριήμερη εκπαίδευση 
που οργανώθηκε από τον τοπικό οργανισμό ενέργειας 
Agenzia per il Risparmio Energetico di Ancona, και το έργο 
ξεκίνησε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με τη χορηγία 
διακεκριμένων τοπικών εταιρειών του τομέα ενέργειας. Ο 
οργανισμός οργάνωσε επίσης τη διοικητική μέριμνα των 
επισκέψεων στα σχολεία και τις σχετικές διοργανώσεις.

ΤΟ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ
Το έργο του 2002 αφορούσε 700 περίπου μαθητές και 
50 καθηγητές σε 32 μαθήματα και έντεκα επισκέψεις 
των μαθητών σε μια τοπική μονάδα παραγωγής ισχύος 
με ανεμογεννήτρια. Οι παρουσιάσεις στο σχολείο είχαν 
σχεδιαστεί να είναι διάρκειας 90 λεπτών, σε πολλά σχολεία 
όμως διήρκεσαν περισσότερο λόγω των ενθουσιωδών 
ερωτήσεων τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών! 
Το έργο αξιολογήθηκε πλήρως με τη χρήση ξεχωριστών 
ερωτηματολόγιων για μαθητές και καθηγητές, και 
εντοπίστηκαν αρκετές βελτιώσεις όσον αφορά τα οργανωτικά 
θέματα και τα υποστηρικτικά υλικά.

Η επίδραση του έργου στα σχολεία της Ancona ήταν 
σημαντική και πολύ θετική. Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται 
έκτοτε σε ετήσια βάση.

http://www.arenergia.it/
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Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φορείς στην αρένα της 
ενεργειακής εκπαίδευσης με διαφορετικούς βασικούς ρόλους. 
Εντούτοις, κάθε φορέας θα πρέπει να κατανοήσει το ρόλο των 
υπολοίπων και όλοι μαζί να συνεργαστούν για τους κοινούς 
στόχους.

Η διαδικασία μάθησης είναι πολύπλοκη και στην 
περίπτωση της ενεργειακής εκπαίδευσης υπάρχει ένας 
αριθμός παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
συμπεριλαμβανομένου του προϋπάρχοντος επιπέδου 
ενεργειακής ευαισθητοποίησης και της ηλικίας, του γένους και 
του πολιτιστικού υπόβαθρου των μαθητών. Αν και το φυλλάδιο 
αυτό επικεντρώνεται κυρίως στους νέους, το πιθανό μαθητικό 
κοινό περιλαμβάνει όλα τα άτομα της Ευρώπης.

Συνεπώς, είναι χρήσιμο να υπολογιστεί πώς αυτό το κοινό 
μπορεί να ταξινομηθεί σε τμήματα, να αναπτυχθούν 
κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και να καθοριστούν οι 
ρόλοι των διαφόρων φορέων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τέσσερα χαρακτηριστικά για την ταξινόμηση: ομάδα-στόχος, 
επίπεδο μόρφωσης, επίπεδο δεξιοτήτων και τρόπος μάθησης.

Οι ομάδες-στόχοι μπορούν να οριστούν ως 
μαθητές (καλύπτοντας ένα μεγάλο ηλικιακό 
εύρος), επαγγελματίες και το ευρύ κοινό. 
Όσον αφορά το επίπεδο μόρφωσης, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τέσσερις ταξινομήσεις: πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια, προπτυχιακή και μεταπτυχιακή. Τα επίπεδα 
δεξιοτήτων μπορεί να είναι ερευνητής, μηχανικός, τεχνικός, 
μηχανουργός και βασικό επίπεδο, ενώ ο τρόπος μάθησης 
μπορεί να είναι επίσημος ή ανεπίσημος.

Υπάρχουν δύο κύριες φυσικές αρένες όπου λαμβάνει χώρα 
η οργανωμένη μάθηση για τους νέους: στο σχολείο και εκτός 
σχολείου. Προφανώς το σχολείο είναι ένα επίσημο περιβάλλον 
μάθησης, όπου απαιτείται να είναι κανείς παρών, να είναι 
προσεκτικός και (ελπίζουμε) να καταβάλλει προσπάθεια 
να μάθει. Στο σχολείο, τα παιδιά αναμένουν να λαμβάνουν 
εκπαιδευτικά μηνύματα.
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Στο σχολείο
Μπορούν να αναγνωριστούν τέσσερις κύριοι φορείς στο 
επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον για νέους:

Παιδιά και νέοι – Οι πιο σημαντικοί φορείς είναι οι ίδιοι οι 
νέοι. Θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
όταν σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ενεργειακής 
εκπαίδευσης και να λαμβάνεται κατάλληλα υπόψη η ηλικία, το 
φύλο, οι πολιτισμικές διαφορές και το επίπεδο μόρφωσης.

Διδάσκαλοι – Ο κύριος αγωγός πληροφοριών και έμπνευσης. 
Ο ενθουσιασμός τους για ένα θέμα είναι κρίσιμος για 
την εμφύτευση γνώσης και την αποδοχή νέων αξιών, 
καθώς κατέχουν τον απόλυτο έλεγχο της παράδοσης 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται στην τάξη. Οι διδάσκαλοι 
είναι τόσο διαφορετικοί όσο και τα 

παιδιά που διδάσκουν, και, συνεπώς, οι 
προσφορές βοήθειας προς αυτούς 

απαιτούν μια ευέλικτη προσέγγιση. 
Η εμπειρία δείχνει ότι η ποιότητα 
διδασκαλίας και η εμπειρία μάθησης 
είναι υψηλότερες όταν οι διδάσκαλοι 
προσαρμόζουν και επεξεργάζονται 
τα υλικά που τους παρέχονται αντί να 

χρησιμοποιούν 100 % έτοιμα υλικά. Το 
διδακτικό περιεχόμενο έχει μεγαλύτερη 

«διάρκεια ζωής» και περισσότερες 
πιθανότητες να επαναληφθεί, και, καθώς ο 

διδάσκαλος κατέχει το υλικό, είναι πιο πιθανή 
η λεπτομερέστερη ανάλυση και πιο εύκολο να βρεθούν 
κατάλληλα παραδείγματα.

Εκπαιδευτικοί φορείς λήψης αποφάσεων – Ο ρόλος 
τους είναι να αναπτύξουν το κατάλληλο πλαίσιο που 
θα επιτρέπει, και μάλιστα θα ενθαρρύνει, την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την ευαισθητοποίηση στην ανάπτυξη. Στη διαδικασία αυτή 
θα πρέπει να ενσωματώνονται τοπικοί και περιφερειακοί 
φορείς, όπως τοπικές αρχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
οργανώσεις μεταφορών και ενέργειας.

Περιφερειακοί και τοπικοί οργανισμοί ενέργειας – Μαζί με 
άλλους τοπικούς φορείς, οι οργανισμοί ενέργειας (βλέπε τμήμα 
«Τι είναι οι οργανισμοί ενέργειας;») έχουν αναπτύξει διάφορες 
πρωτοβουλίες με στόχο διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα. Θα 
πρέπει να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στις εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες, καθώς έχουν πανευρωπαϊκή παρουσία 
και μπορούν να παρέχουν πληροφοριακούς πόρους και 
συμβουλές στα σχολεία. Οι οργανισμοί είναι επίσης σημαντικοί 
φορείς εκτός των σχολείων, βλέπε για παράδειγμα τη μελέτη 
περίπτωσης «Το ενεργειακό λεωφορείο».
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Εκτός σχολείου
Σε εξωσχολικά περιβάλλοντα, απαιτούνται διαφορετικά 
μηνύματα και μέθοδοι για να παρουσιαστούν αποτελεσματικά 
παρόμοιες πληροφορίες. Τα μηνύματα θα πρέπει να 
μεταδίδονται με πιο διασκεδαστικό τρόπο, και είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή φορέων που προσφέρουν 
εκτός του σχολικού περιβάλλοντος (γονείς, διοργανωτές 
δραστηριοτήτων για νέους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
ιδιαίτερα η τηλεόραση κ.λπ.).

Για να πραγματοποιηθεί μια επιτυχής ανεπίσημη πρωτοβουλία 
ενεργειακής εκπαίδευσης, όπως ένα πρόγραμμα τηλεόρασης, 
είναι σημαντικό να συνδυαστούν η γνώση για την ενέργεια, 
η γνώση της ομάδας-στόχου και οι γνώσεις παρουσίασης και 
επικοινωνίας που σχετίζονται με το μέσο που χρησιμοποιείται, 
όπως επίσης και να χρησιμοποιηθούν εμπειρογνώμονες 

στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικός ένας 
ιδεαλιστικός στόχος για να υπάρξει 

μια θετική επίδραση στις ζωές 
των νέων και ταυτόχρονα να 

συνεχίσουν να συμμετέχουν, 
να είναι απασχολημένοι και να 
ψυχαγωγούνται – τα βασικά 
στοιχεία για την επιτυχία.

Η ενεργειακή εκπαίδευση πρέπει επίσης να απευθυνθεί και 
σε άλλες ομάδες στην κοινωνία, καθώς και στους μαθητές 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μια 
δεύτερη ομάδα είναι οι «επαγγελματίες», όπου οι κύριοι 
φορείς είναι οι ειδικοί ενέργειας και οι δικαιούχοι είναι 
επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας. Στην ομάδα αυτή θα 
μπορούσαμε να τονίσουμε την επιμόρφωση για καθηγητές 
και άτομα σε υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας που θα 
μπορούσαν να εισάγουν ένα στοιχείο βιώσιμης ενέργειας 
στις δραστηριότητές τους. Κατάλληλα στοιχεία ενεργειακών 
σπουδών είναι επίσης επιθυμητά στα προγράμματα 
σπουδών καθιερωμένων επαγγελματιών όπως αρχιτέκτονες, 
προγραμματιστές, οικονομολόγοι μεταφορών κ.λπ., και θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται νέα επαγγέλματα που προσφέρουν 
υπηρεσίες στην κοινωνία, όπως τεχνικοί εγκατάστασης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακοί σύμβουλοι.
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Τέλος, υπάρχει η εκπαίδευση του ευρέως ενήλικου κοινού. 
Εδώ απαιτείται οι ενεργειακοί οργανισμοί να γίνουν κύριοι 
φορείς σε όλα τα επίπεδα και, σε συνεργασία με ειδικούς 
της επικοινωνίας, να ξεκινήσουν προγράμματα που θα 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
τοπικές και εθνικές προσεγγίσεις μάρκετινγκ με έμφαση στην 
υπευθυνότητα του ατόμου, το σεβασμό και την αμοιβαία 
ωφέλιμη κοινωνική συμπεριφορά, σε συνδυασμό με 
πληροφορίες για τις δυνατότητες ατομικών επενδύσεων και 
των πιθανών τους αποδόσεων όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση.

Τι είναι οι οργανισμοί ενέργειας;
Οι τοπικοί και περιφερειακοί οργανισμοί ενέργειας (LEA) στηρίζουν 
την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών ενεργειακής διαχείρισης, 
υπερασπίζονται την έννοια της βιωσιμότητας, παρέχουν 
πληροφορίες και καθοδήγηση και προσφέρουν ένα πλήθος άλλων 
τοπικών υπηρεσιών με βάση συγκεκριμένες τοπικές ενεργειακές 
ανάγκες. Λειτουργούν αμερόληπτα τόσο σε θέματα ενεργειακής 
ζήτησης όσο και προσφοράς. Οι LEA αντικατοπτρίζουν τις τοπικές 
καταστάσεις, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και τη 
γεωγραφική έκθεση της σχετικής τοπικής περιοχής.

Τι κάνουν οι οργανισμοί ενέργειας;

Οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, είτε είναι παραγωγοί 
ενέργειας είτε καταναλωτές, το ευρύ κοινό, παροχείς επιχειρήσεων 
ή εξοπλισμού, μπορούν να βρουν ένα εύρος υπηρεσιών στους LEA 
τους, μεταξύ άλλων:

•  πληροφορίες, συμβουλές και επιμόρφωση σε θέματα 
ενεργειακής διαχείρισης,

• στήριξη για την εφαρμογή τοπικών/περιφερειακών σχεδίων 
ενέργειας,

• ενεργειακούς ελέγχους δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων,

• αύξηση της ευαισθητοποίησης στην ενεργειακή απόδοση, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα θέματα μεταφορών,

• αναζήτηση για πόρους ενθάρρυνσης ενεργειακής διαχείρισης 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η τοπική αρχή μπορεί να αναμένει από τους LEA την παροχή 
εκτενών συμβουλών για όλα τα θέματα της ενέργειας, καθώς 
και τεχνική βοήθεια στο σχεδιασμό ενεργειακών έργων, 
κληρονομιάς και υποδομής, και παροχή δημόσιων πληροφοριών 
για τα θέματα αυτά. Ο LEA λειτουργεί ως σημείο επαφής για τις 
σχέσεις με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τους θεσμούς, καθώς και 
ως διαμεσολαβητής για τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς 
φορείς.

Υπάρχουν 400 περίπου LEA σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να 
βρείτε το κοντινότερό σας γραφείο στη διεύθυνση 

http://www.managenergy.net/emap/maphome.html
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Η ΙΔEΑ
Η ζήτηση για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη σε 
όλους τους τομείς της λογικής χρήσης της ενέργειας και της 
ανανεώσιμης ενέργειας είναι πολύ υψηλή στην Πολωνία. Η 
παροχή πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο είναι ένα προκλητικό 
έργο· έτσι η ιδέα ανάπτυξης ενός κινητού, ευέλικτου 
«μαγαζιού-μιας-στάσης» –του πολωνικού ενεργειακού 
λεωφορείου– ήταν μια ιδέα που είχε μεγάλη αποδοχή.

Το μετασκευασμένο λεωφορείο φιλοξενεί διάφορα εκθέματα 
για την ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, και ένα μεγάλο απόθεμα 
βοηθητικού υλικού προς δημόσια κατανάλωση. Μεταφέρει 
επίσης εμπειρογνώμονες για τη διοργάνωση εργαστηρίων 
και σεμιναρίων τόσο για επαγγελματίες όσο και για το ευρύ 
κοινό. Οι επισκέψεις του λεωφορείου στις τοπικές κοινότητες 
προωθήθηκαν με τη χρήση τηλεοπτικής διαφήμισης διάρκειας 
30 δευτερολέπτων. Το έργο εφαρμόστηκε από τον Εθνικό 
Πολωνικό Οργανισμό Διατήρησης Ενέργειας, μαζί με μια 
πολωνική εταιρεία ενέργειας και εταίρους από τη Γερμανία και 
τις Κάτω Χώρες.

ΤΟ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ
Από τον Σεπτέμβριο του 2003 το ενεργειακό λεωφορείο έχει 
επισκεφθεί πάνω από 200 δήμους στην Πολωνία και έχει 
προσελκύσει πάνω από 50 000 επισκέπτες. Έχει διοργανώσει 
περίπου 35 σεμινάρια και εργαστήρια για θέματα που 
σχετίζονται με την ενέργεια και συμμετείχε σε εκδηλώσεις 
όπως η ετήσια έκθεση Poleko για την περιβαλλοντική 
τεχνολογία στο Poznan. Οι αριθμοί προσέλευσης έχουν 
ξεπεράσει κατά πολύ τους αναμενόμενους στο αρχικό σχέδιο, 
και οι αιτήσεις για επισκέψεις από τους δήμους θα τους 
αυξήσουν ακόμη περισσότερο.

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων των επισκεπτών 
δείχνει ότι σχεδόν το 30 % σκόπευαν να αξιοποιήσουν τις 
πληροφορίες που απέκτησαν άμεσα, ενώ ένα 56 % σκόπευε 
να τις αξιοποιήσει στο μέλλον. Επιπλέον, η πλειοψηφία των 
επισκεπτών επεσήμαναν ότι θα μοιράζονταν τις πληροφορίες 
που αποκόμισαν με φίλους και συγγενείς.

http://www.autobus-energetyczny.pl/
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Από όλους τους φορείς στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης 
είναι φανερό ότι το κύριο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής 
πρωτοβουλίας πρέπει να αποτελούν τα παιδιά. Τα παιδιά 
είναι οι φορείς λήψης αποφάσεων του μέλλοντος και είναι 
ιδιαίτερα δεκτικά σε νέες ιδέες και συμπεριφορές. Εντούτοις, 
οι εκπαιδευτικές προσπάθειες δεν παρέχουν μόνο άυλα 
οφέλη κάποια στιγμή στο μέλλον. Τα παιδιά αποτελούν μια 
αποδεδειγμένη οδό για την εξασφάλιση άμεσης και διαρκούς 
συμπεριφοράς εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορούν να 
εισάγουν νέες συνήθειες τόσο στο οικιακό τους περιβάλλον 

άμεσα όσο και αργότερα, στην πορεία της 
επαγγελματικής τους καριέρας.

Οι αποδείξεις ότι ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για παιδιά που επικεντρώνεται 

στην ενεργειακή ευαισθητοποίηση 
μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στα 
νοικοκυριά παρέχονται από το Κέντρο 
Βιώσιμης Ενέργειας (CSE). Αυτός ο 
οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου (5) 

έδωσε εντολή για μια ανεξάρτητη ανάλυση 
των αποτελεσμάτων του προγράμματός 

του «Ενεργειακά θέματα – Αποτελεσματική 
ενεργειακή εκπαίδευση» που αναπτύχθηκε στο 

Λονδίνο και εφαρμόστηκε σε ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Η πρωτοβουλία παρείχε εκπαιδευτικό υλικό, με 

εκπαίδευση και υποστήριξη, για δασκάλους μέσω τοπικών 
εκπαιδευτικών παραγόντων ενέργειας.

Καλύτερα από τους 
επαγγελματίες...
Το πρόγραμμα πληρούσε συγκεκριμένα κριτήρια στο 
εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου 
για την επιστήμη και τη γεωγραφία και συνδεόταν επίσης 
και με άλλους τομείς του εκπαιδευτικού προγράμματος 
συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τη γνώση και ικανότητα λειτουργικής χρήσης 
της γραφής και της ανάγνωσης, τη γνώση και ικανότητα 
λειτουργικής χρήσης της αριθμητικής και την ιθαγένεια. Τα 
ενεργειακά θέματα παραδόθηκαν σε 18 000 περίπου μαθητές 
σε 500 σχολεία.

Η αξιολόγηση του προγράμματος έδειξε ότι παιδιά 
ηλικίας ακόμη και οκτώ ή εννέα ετών μπορούν να γίνουν 
αποτελεσματικοί σύμβουλοι ενέργειας για τις οικογένειές 
τους. Διαπιστώθηκε ότι το 76 % των οικογενειών μαθητών 
που παρακολουθούσαν τάξεις στις οποίες διδάχθηκε το 
πρόγραμμα είχαν βελτιώσει τη συμπεριφορά εξοικονόμησης 
ενέργειάς τους. Το αποτέλεσμα αυτό είναι καλύτερο από τους 
επαγγελματίες συμβούλους ενέργειας.

Οι οικογένειες αξιολόγησαν την επιρροή των παιδιών τους 
σχεδόν διπλάσια από την επιρροή άλλων πηγών πληροφοριών 
και η μέση οικογένεια είχε εφαρμόσει 3,5 δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας με «παιδική έμπνευση».

Τα παιδιά ανταποκρίνονται

(5) http://www.cse.org.uk/
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...και με μεγάλη διάρκεια
Μάλιστα όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα 
δήλωσαν ότι είχαν κάνει αρκετά διαφορετικά πράγματα για να 
εξοικονομήσουν ενέργεια, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, 
και ότι θα συνέχιζαν να κάνουν αυτά τα πράγματα.

Το προσωπικό στα περισσότερα από τα σχολεία που 
συμμετείχαν ανέφερε αρκετές δράσεις που γίνανε από μαθητές 
και προσωπικό για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ως 
αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας «Ενεργειακά θέματα».

Επιπλέον, τα περισσότερα σχολεία που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα έκαναν και τα ίδια κάποιες επενδύσεις 
για εξοικονόμηση ενέργειας. Εν μέρει αυτό ήταν άμεσο 
αποτέλεσμα της συμμετοχής του προσωπικού στο 
πρόγραμμα. Η συμμετοχή ενθάρρυνε επίσης και άλλα 
μέλη του προσωπικού στο σχολείο να εξασφαλίσουν ότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας θα αποτελούσε παράγοντα στη λήψη 
αποφάσεων για τη μελλοντική συντήρηση και ανακαίνιση των 
σχολείων τους.

Μια εξήγηση για την προφανή επιρροή των παιδιών στους 
γονείς τους είναι ότι, όταν η κατανόηση μιας έννοιας από ένα 
άτομο, όπως η ενεργειακή απόδοση, δεν είναι υψηλή, τείνει 
να συγκρίνει τη συμπεριφορά του με αυτή άλλων ατόμων 
και να βασίζεται στις πληροφορίες που προέρχονται από 
άτομα τα οποία γνωρίζει και εμπιστεύεται. Αυτές είναι δύο 
κύριες συμβολές στη διαδικασία λήψης αποφάσεών του, και 
τα παιδιά αποδεικνύονται αξιόπιστα μέσα για τη μεταφορά 
πληροφοριών σχετικά με την αλλαγή της συμπεριφοράς.

Δυνατά μαθήματα
Το έργο του CSE φανερώνει την πραγματική δύναμη μιας 
ενεργειακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου ως μέσου 
επιρροής της οικιακής συμπεριφοράς εξοικονόμησης 
ενέργειας πανευρωπαϊκής έκτασης. Η ενεργειακή εκπαίδευση 
θα πρέπει να θεωρείται ως πρωτεύον εργαλείο, μαζί με τις 
συμβουλές για την ενέργεια και το μάρκετινγκ ενεργειακής 
απόδοσης όταν μελετούνται προτεραιότητες πολιτικής και η 
χρηματοδότηση προγραμμάτων.

Εντούτοις, κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να 
συνδέεται με σύγχρονους πόρους, επιμόρφωση και στήριξη 
για τους καθηγητές, ούτως ώστε να νιώθουν σίγουροι ότι 
μπορούν να παραδώσουν υλικό με υψηλή επίδραση με τον 
κατάλληλο τρόπο. Από την  εμπειρία του CSE προκύπτει ότι 
η επίδραση του μηνύματος δεν θα επιτευχθεί εάν τα παιδιά 
αντιμετωπίζονται ως παθητικοί αποδέκτες – όταν 
τους γίνεται «κήρυγμα» και η επικοινωνία 
αποτελείται μόνο από δύο λόγια από 
έναν άγνωστο ενήλικα στην πρωινή 
συγκέντρωση ή σε μια ομάδα 
ατομικής εκπαίδευσης.
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Τα παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως φορείς λήψης περιβαλλοντικών 
αποφάσεων με τη δική τους αξία. 
Είναι δεκτικά σε νέες ιδέες και 
ενδιαφέρονται φυσικά να εξερευνήσουν 
και να κατανοήσουν τον κόσμο. Εάν τους 
προσφερθούν μέσα τα οποία τους δίνουν τη 
δυνατότητα να αξιολογήσουν πληροφορίες, να 
εκτιμήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και να καταλήξουν 
στα δικά τους συμπεράσματα, θα εντοπίσουν τις κατάλληλες 
δράσεις: δράσεις τις οποίες θα νιώθουν «δικές τους» και θα 
είναι πρόθυμα να μεταφέρουν σε άλλους.

Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί ως προσαρμογή της έννοιας 
«διαλόγου» και συμμετοχής που κερδίζει όλο και περισσότερο 
έδαφος σε πολλούς τομείς «δημόσιας κατανόησης της 
επιστήμης». Αποτελεί επίσης μια προσέγγιση η οποία είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική και δέχεται την περισσότερη 
υποστήριξη από τους καθηγητές, καθώς διαθέτει από μόνη 
της εμφανή εκπαιδευτική αξία, αναπτύσσοντας αναλυτικές 
ικανότητες και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα 
από το μήνυμα εξοικονόμησης ενέργειας per se.

Μια πανευρωπαϊκή έρευνα για την 
οικονομική αποδοτικότητα των 
πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας 

στην εκπαίδευση που διοργανώθηκε από 
την ManagEnergy κατέδειξε επίσης ότι η 

«πράξη» μέσω απτής ή πειραματικής εργασίας 
θεωρήθηκε ως η πιο οικονομικά αποδοτική 

προσέγγιση. Περιελάμβανε εργαστηριακά 
μαθήματα, μέτρα ενεργειακής απόδοσης στο σχολείο, 

απλή εγκατάσταση ανανεώσιμης ενέργειας, ελέγχους 
ενέργειας και παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. 
Ένα παράδειγμα πολύπλευρης προσέγγισης δίνεται στη μελέτη 
περίπτωσης «Κίνητρα ενδιαφέροντος στην επαρχία Meath».
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Η ΙΔEΑ
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Ενέργειας Meath (MEMA) ιδρύθηκε 
το 2002 και το πρόγραμμα ενεργειακής εκπαίδευσής του 
ξεκίνησε κατά την εθνική εβδομάδα ευαισθητοποίησης για 
την ενέργεια της Ιρλανδίας το 2003. Πραγματοποιήθηκαν 
επισκέψεις σε όλα τα σχολεία στο Navan, την κύρια πόλη 
της επαρχίας Meath, μοιράστηκαν διαφημιστικά φυλλάδια 
και διοργανώθηκε στο καθένα ενεργειακό κουίζ και 
παιχνίδι. Σε ένα σχολείο έγινε και μια παρουσίαση για την 
ευαισθητοποίηση για την ενέργεια.

Για την «εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την ενέργεια 
2004» διοργανώθηκε ένας διαγωνισμός σχολικής αφίσας 
για όλα τα σχολεία της επαρχίας Meath, και εργαστήρια 
ευαισθητοποίησης για την ενέργεια έλαβαν χώρα σε 
27 δημοτικά σχολεία και τρία γυμνάσια και λύκεια. Ο MEMA 
κλήθηκε επίσης να συμπεριλάβει το «Λεωφορείο επιστήμης 
Pfizer» στις δραστηριότητές του. Το λεωφορείο επισκέφτηκε 
αρκετά σχολεία και οι μαθητές ήταν σε θέση να συμμετέχουν 
σε πειράματα σχετικά με την ενέργεια στο εργαστήριο του 
λεωφορείου. Μια άλλη δραστηριότητα ήταν η προώθηση 
πρωτοβουλιών «walking bus» σε σχολεία στην επαρχία 
Meath. Το έργο συνδύαζε την οδική ασφάλεια και την 
ευαισθητοποίηση για την ενέργεια και έλαβε υψηλή προβολή 
στα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της «μέρας 
χωρίς αυτοκίνητο 2004».

ΤΟ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ
Τα σχολεία που συμμετείχαν στα προγράμματα τα βρήκαν 
άκρως ωφέλιμα, και οι διαγωνισμοί παρείχαν ιδιαίτερα κίνητρα 
για τους μαθητές. Διεξάχθηκαν έρευνες οικιακής ενέργειας από 
τους μαθητές ως μέρος των εργασιών τους στο πρόγραμμα, 
και τα συνολικά αποτελέσματα προσέφεραν στον MEMA και 
την τοπική αρχή ένα χρήσιμο προφίλ της τοπικής οικιακής 
χρήσης ενέργειας και κατανόηση του καλύτερου τρόπου για να 
αντιμετωπίσουν τις δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η έννοια «walking bus» διεξάγεται τώρα από αρκετά σχολεία 
σε ολόκληρη την επαρχία  Meath, και έχει αυξήσει το 
κοινοτικό πνεύμα, μειώνοντας ταυτόχρονα την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και τη ρύπανση.

http://www.mema.ie/

 



Η ενεργειακή εκπαίδευση θα πρέπει να θεωρείται 
μακροχρόνια δράση όσον αφορά την εφαρμογή. Τέτοια 
έργα αντιμετωπίζονται συχνά ως προβληματικά από τις 
υπεύθυνες αρχές εξαιτίας πολυάριθμων προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και οικονομικής αλλαγής.

Έχει διαπιστωθεί ένας αριθμός κύριων εμποδίων για την 
εφαρμογή των πρωτοβουλιών ενεργειακής εκπαίδευσης:

Έλλειψη γνώσεων – Η ενεργειακή εκπαίδευση είναι μια 
σχετικά νέα έννοια και δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί πλήρως 
ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις τοπικές ή περιφερειακές 
συνθήκες. Οι εκπαιδευτικές αρχές μπορεί να μη βλέπουν 
άμεσες συνδέσεις ή ευκαιρίες στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα σπουδών ή μπορεί να μην κατανοούν τη νέα 
μεθοδολογία. Μια ολιστική προσέγγιση που θα αφορούσε 
τόσο τους τοπικούς φορείς ενέργειας όσο και τους 
εκπαιδευτικούς φορείς λήψης αποφάσεων θα συνέβαλλε 
σημαντικά.

Αξιοπιστία – Η έλλειψη αξιοπιστίας οφείλεται συχνά στη 
σποραδική φύση ορισμένων δράσεων. Οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να είναι τακτικές — οι «έκτακτες» 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μία μόνο φορά δεν 
παράγουν διαρκή αποτελέσματα.

Οι φορείς λήψης αποφάσεων δίνουν χαμηλή 
προτεραιότητα στην αλλαγή της συμπεριφοράς – Οι 
εκπαιδευτικές αρχές δεν θεωρούν ότι τα έργα που απαιτούν 
μακρόχρονη εφαρμογή και αντιμετωπίζουν προβλήματα 
οικονομικής και ουσιαστικά πολιτικής φύσης αποτελούν κύρια 
ευθύνη τους.

Χρηματοδότηση/πόροι – Η χρηματοδότηση είναι πάντοτε 
σημαντικό θέμα και η έρευνα δείχνει ότι η έλλειψη κεφαλαίων, 
χρόνου και πόρων είναι τα κύρια εμπόδια που καθυστερούν 
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ενεργειακής εκπαίδευσης. 
Η έλλειψη χρηματοδότησης και πόρων αναφέρθηκε ότι 
αποτελεί κύριο εμπόδιο στη συμμετοχή περισσότερων από 
70 % των σχολείων στην έρευνα ManagEnergy.

Εθνικά προγράμματα σπουδών – Οι εκπαιδευτικοί και τα 
διοικητικά συμβούλια των σχολείων είναι συχνά απρόθυμοι 
(ή αδυνατούν) να τροποποιήσουν τα προγράμματα σπουδών 
λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στα σχολικά 
προγράμματα από την ανάγκη να εκπληρώσουν τα εθνικά 
προγράμματα σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες θα πρέπει να σχετίζονται με τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν διαθέσιμες στα εθνικά προγράμματα σπουδών. 
Εναλλακτικά, ή παράλληλα, θα πρέπει να περιγραφούν οι 
ευκαιρίες για την ενσωμάτωση των κατάλληλων θεμάτων 
ενέργειας στα προγράμματα σπουδών στις εθνικές αρχές που 
τα καθορίζουν.

Εξωτερικές επιρροές – Τα παιδιά και οι νέοι μπορούν 
να έχουν μια σημαντική επιρροή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας στο σπίτι, η συμμετοχή όμως ολόκληρης της 
κοινότητας μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο συνολικό 
αποτέλεσμα. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό οι φορείς 
λήψης αποφάσεων, τα σχολικά διοικητικά συμβούλια, οι 
ειδικοί τεχνικοί ενέργειας, οι γονείς και η κοινότητα γενικά 
να συνεργαστούν ώστε να μετατρέψουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία σε μια αποτελεσματική κοινωνική άσκηση.

Αξιολόγηση της επιτυχίας – Η απόδειξη της επιτυχίας 
συγκεκριμένων έργων είναι συχνά δύσκολη, εκτός εάν οι 
στόχοι και η διαδικασία αξιολόγησης έχουν καθοριστεί από την 
αρχή του προγράμματος, αντί να προστεθούν την τελευταία 
στιγμή χωρίς τους επαρκείς πόρους. Είναι επίσης χρήσιμο να 
διαπιστωθούν οι γνώσεις, η στάση και η συμπεριφορά των 
νέων και των οικογενειών τους πριν από το έργο ώστε να 
καθιερωθεί μια «γραμμή βάσης».

Περιορισμοί στην εφαρμογή
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Όμως ο ενθουσιασμός δεν είναι 
πρόβλημα!
Ένας παράγοντας που ΔΕΝ αποτελεί εμπόδιο στις 
δραστηριότητες ενεργειακής εκπαίδευσης είναι ο 
ενθουσιασμός των νέων για το θέμα. Η έρευνα ManagEnergy 
δεν βρήκε κανένα σχολείο που να αναφέρει την έλλειψη 
μαθητικού ενδιαφέροντος ως εμπόδιο στην καθιέρωση 
δραστηριοτήτων ενεργειακής εκπαίδευσης.

Από την έρευνα προκύπτει ότι τα παιδιά διαθέτουν 
πραγματικό ενθουσιασμό για το θέμα της εξοικονόμησης 
ενέργειας και άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Οι νέοι μπορούν 
να εμπνευστούν από τις ίδιες τις προσπάθειές τους ώστε 
να περάσουν το μήνυμα της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
ολόκληρη την κοινωνία.

Τα παιδιά διαθέτουν την ενέργεια – είναι δουλειά των ενηλίκων 
να απομακρύνουν τους περιορισμούς και να τους επιτρέψουν 
να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό τους ώστε να προκύψουν 
θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία.

Ένα παράδειγμα χρήσης μετρητών ως κινήτρου και της 
ενθουσιώδους υιοθέτησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 
σε μια κάπως μεγαλύτερης ηλικίας ομάδα μαθητών δίνεται στη 
μελέτη περίπτωσης «Student Savings».

 



STUDENT SAVINGS  
(«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜHΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»)

Η ΙΔEΑ
Η ολλανδική πόλη του Delft διαθέτει έναν μεγάλο πληθυσμό 
φοιτητών χάρη στο φημισμένο της τεχνικό πανεπιστήμιο. 
Οι φοιτητές είναι σχετικά σπάταλοι με την ενέργεια 
– χρησιμοποιώντας περίπου 1 600 kWh ανά έτος σε σύγκριση 
με την κατανάλωση του μέσου πολίτη των 1 000 kWh. 
Αυτό οφείλεται εν μέρει στον τρόπο ζωής τους και εν μέρει 
στην ηλικία τους. Ένας ολλανδικός οργανισμός φοιτητικών 
κατοικιών, ο Kences, συνεργάστηκε με τον Οργανισμό 
Ενέργειας του Delft για να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές 
σχετικά με την ενεργειακή τους συμπεριφορά και τα οικονομικά 
οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία ανέρχονται σε 
50 περίπου EUR ανά φοιτητή. Το έργο στο Delft ήταν μέρος 
ενός μεγαλύτερου προγράμματος που περιελάμβανε τρεις 
ολλανδικές πανεπιστημιακές πόλεις.

Στην αρχή του έργου, όλοι οι φοιτητές στο Delft έλαβαν 
ένα ερωτηματολόγιο που εξέταζε την ενεργειακή τους 
συμπεριφορά και προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες στην 
τοπική ένωση κατοικιών (DUWO). Μια μικρή ομάδα φοιτητών 
προσλήφθηκε και εκπαιδεύτηκε ώστε να διοργανώνει 
εργαστήρια για τους συναδέλφους της. Όλοι οι φοιτητές 
που στεγάζονταν σε κτίρια που διεύθυνε ο Kences είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εργαστήριο. Ένα κίνητρο 
25 EUR προς χρήση για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 
ήταν διαθέσιμο για όλους όσους συμμετείχαν. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός Ενέργειας του Delft διεξήγαγε ελέγχους ενέργειας 
σε όλα τα κτίρια φοιτητικών εστιών, και τα αποτελέσματα αυτά 
συνδυάστηκαν με τα εργαστήρια ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ενεργειακό πρόγραμμα για κάθε κτίριο το οποίο θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν.

.

ΤΟ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ
Διεξάχθηκε μια αξιολόγηση του έργου στο τέλος του 2004, και 
τα αποτελέσματα αναλύονται επί του παρόντος. Το πρόγραμμα 
θα μπορούσε να επαναληφθεί με ευκολία.

http://www.delftenergy.nl/
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Ο τομέας της ενεργειακής απόδοσης κυριαρχείται από μια 
τεχνική προσέγγιση εδώ και χρόνια, και η αξία των συμβολών 
από την κοινωνική επιστήμη και το μάρκετινγκ μόλις πρόσφατα 
αναγνωρίστηκαν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο της 
ενεργειακής εκπαίδευσης στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης στην Ευρώπη. Αν και αυτός είναι ένας τομέας 
στον οποίο οι εθνικές (μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές) 
εκπαιδευτικές αρχές έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα, η 
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής 
έχει αναπτύξει έναν αριθμό δραστηριοτήτων στο πεδίο αυτό, 
που επικεντρώνονται στη διάδοση των πληροφοριών και 
προγραμμάτων που υπάρχουν και την ενθάρρυνση για την 
αντιγραφή των επιτυχημένων ιδεών από μια χώρα σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα ενός πολυεθνικού 
έργου από το πρόγραμμα SAVE II περιγράφεται στη μελέτη 
περίπτωσης «Kids4Energy».

Στον τομέα της αύξησης της ευαισθητοποίησης, μια από τις 
κύριες δραστηριότητες ήταν η δημιουργία της πρωτοβουλίας 
ManagEnergy (βλέπε σ. 34). Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης παραδειγμάτων 
βέλτιστης πρακτικής και της οργάνωσης εκδηλώσεων στο 
θέμα της ενεργειακής εκπαίδευσης, και συντονίζει έναν αριθμό 
άλλων προγραμμάτων στον τομέα αυτό. Η ManagEnergy 
αναπτύσσει κοινές εγκαταστάσεις για να επιτρέψει στους 
ενεργειακούς φορείς σε τοπικό επίπεδο καθώς και στις τοπικές 
αρχές, κοινότητες, σχολεία και εκπαιδευτικούς να μάθουν από 
την υπάρχουσα εμπειρία. Αυτός είναι ο στόχος του ιστότοπου 
«Kid’s Corner», που φιλοξενείται από την ManagEnergy,  

ο οποίος θα συγκεντρώνει πληροφορίες και εργαλεία 
διαθέσιμα στον τομέα της εκπαίδευσης σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ (βλέπε παρακάτω).

Η ΕΕ έχει στηρίξει τους τοπικούς και 
περιφερειακούς οργανισμούς ενέργειας 
στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν διοργανώσει 
δραστηριότητες που απευθύνονται στην 
εκπαίδευση και τα σχολεία. Έχουν αναπτυχθεί 
πολλές πρωτοβουλίες και εργαλεία σε διάφορα 
επίπεδα από τους οργανισμούς τα τελευταία 
χρόνια, ως δική τους απάντηση στη σημαντική 
ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών (και εμμέσως των 
γονέων και ενηλίκων) προς μια συμπεριφορά εξοικονόμησης 
ενέργειας. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες για τη 
δραστηριότητα αυτή διατίθενται σε μία μόνο (μητρική) 
γλώσσα σε μια ποικιλία διαφορετικών μορφών, και 
απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να συγκεντρωθούν, 
να μεταφραστούν και να τοποθετηθούν σε μια κοινή μορφή 
ώστε να είναι προσβάσιμα σε άλλα σχολεία, οργανισμούς 
και αρχές στην Ευρώπη. Εντούτοις, οι περισσότεροι 
οργανισμοί δεν διαθέτουν το υλικό και τις τεχνικές γνώσεις 
ώστε να αναπτύξουν τις δικές τους δραστηριότητες και 
θα επωφελούνταν αναμφίβολα από αυτές τις εξωτερικές 
συνεισφορές.

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ;



Ο ρόλος των οργανισμών 
ενέργειας
Το 2004 ξεκίνησε μια έρευνα προκειμένου να γίνει μια 
εκτίμηση των τεχνικών γνώσεων του δικτύου τοπικών και 
περιφερειακών οργανισμών ενέργειας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της ενέργειας και να εντοπιστούν τα πιθανά 
εμπόδια σε τοπικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα, ένα «Έγγραφο 
προβληματισμού για μια συνεργασία σε όλη την ΕΕ τοπικών 
φορέων για την εκπαίδευση βιώσιμης ενέργειας», παρέχει 
εισαγωγικές συστάσεις προκειμένου να ενθαρρύνει τους 
τοπικούς και περιφερειακούς φορείς στην εφαρμογή 
δραστηριοτήτων ενεργειακής εκπαίδευσης.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι περίπου δύο από τους τρεις τοπικούς 
φορείς που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα εκτελούν κάποια 
εργασία στην ενεργειακή εκπαίδευση, ιδιαίτερα με σχολεία. Οι 
χώρες που είχαν την πιο ενεργό συμμετοχή ήταν το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία. Εξετάζοντας τα πεδία 
δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν από τους οργανισμούς 
ενέργειας διαπιστώθηκε ότι τα πιο σημαντικά ήταν: ενεργειακή 
απόδοση (90 %), ανανεώσιμη μορφή ενέργειας (85 %) και 
δραστηριότητες μεταφορών και κινητικότητας (30 %).

Ως συμπέρασμα, διατυπώθηκαν ορισμένες προτάσεις (βλέπε 
γραφική παράσταση 2) για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
μέσω της ManagEnergy και άλλων πρωτοβουλιών, θα 
μπορούσε να παρέχει στήριξη για την ενεργειακή εκπαίδευση 
μέσω τοπικής δράσης. Ορισμένες από αυτές αναφέρονται πιο 
κάτω.

KidsCorner
Η καθιέρωση του ιστότοπου «Kids Corner» ήταν μια βασική 
πρόταση του εγγράφου προβληματισμού και θα μπορούσε 
να δημιουργήσει ένα διακινητή και ένα σημείο αναφοράς 
για οργανισμούς, σχολεία, μεμονωμένους εκπαιδευτικούς, 
μαθητές, τους γονείς τους και άλλους πολίτες. Οι τοπικοί 
οργανισμοί στηρίζουν τη ManagEnergy στον εντοπισμό και 
την προσαρμογή του κατάλληλου υλικού, τη διάθεσή του προς 
χρήση στον ιστότοπο και την προώθησή του στις περιοχές 
τους. Ταυτόχρονα, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να μην 
επαναληφθούν οι προσπάθειες που γίνονται ήδη σε επίπεδο 
κρατών μελών.

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργείται τώρα εντός του ιστότοπου 
της ManagEnergy και εκτός από εκπαιδευτικό υλικό θα 
περιέχει παιχνίδια, διαγωνισμούς και άλλες πληροφορίες 
που απευθύνονται στους νεότερους ανθρώπους και τους 
εκπαιδευτικούς τους.

Η συνεισφορά των οργανισμών 
στην επιμόρφωση  
των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί είναι ο πιο αποτελεσματικός 
πολλαπλασιαστής για την προσέγγιση των μαθητών και 
την παροχή τρόπου ανάπτυξης δράσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας που να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην 
κοινότητα. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η παροχή 
προσαρμόσιμων εκπαιδευτικών εργαλειοθηκών έχουν 
αποδειχτεί ένας αποτελεσματικός αγωγός. Η άμεση συμμετοχή 
των οργανισμών ενέργειας στις σχολικές δραστηριότητες 
ή μια επίσκεψη μελέτης που θα οργανωθεί από τον τοπικό 
οργανισμό ενέργειας μπορούν επίσης να παρέχουν μια 
πρακτική διάσταση στις πρωτοβουλίες.

KidsCorner

Εικονικό εκπαιδευτικό υλικό

Διαγωνισμός ΕΕ

Δίκτυο

Διάδοση εκπαιδευτικού 
υλικού

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Εργαλειοθήκες για σχολεία

Παιχνίδια στο Διαδίκτυο

Τηλεοπτικά προγράμματα
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Πληροφορίες
Η ενεργειακή εκπαίδευση θα πρέπει να παραδίδεται με 
κατανοητό τρόπο. Προφανώς, το υλικό θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο στη μητρική γλώσσα των παιδιών και να αποφεύγει 
τη βαριά τεχνική ορολογία. Η προετοιμασία του υλικού 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πολιτισμική, κοινωνική 
και εκπαιδευτική πολυμορφία των χωρών ή περιφερειών 
στις οποίες θα διανέμεται. Δεν συνιστάται ένα κοινό σετ 
εργαλείων προς χρήση στα σχολεία σε ολόκληρη την 
Ευρώπη – μια προσέγγιση «ένα μέγεθος για όλους» δεν θα 
αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα εδώ. Ως αρχικό 
βήμα, η ManagEnergy προσπαθεί να συγκεντρώσει όλα τα 
υπάρχοντα σχετικά εκπαιδευτικά υλικά από το εσωτερικό των 
κρατών μελών και να τα διαθέσει σε όλη την Ευρώπη για να 
λειτουργήσουν ως παραδείγματα για τοπική δράση.

Διαγωνισμοί και άλλες διεθνικές 
δραστηριότητες
Ένα από τα αποτελέσματα του εγγράφου προβληματισμού 
ήταν η πιθανότητα καθιέρωσης ενός διαγωνισμού ή 
διαγωνισμών σε ολόκληρη την ΕΕ με θέμα την εξοικονόμηση 
ενέργειας, με χρήση των οργανισμών ενέργειας ως σημείων 
επαφής για τα σχολεία. Θα μπορούσαν να προβλεφθούν 
βραβεία για καινοτόμες ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας και για 
την κοινότητα ή το σχολείο με την καλύτερη απόδοση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ΓΔ Ενέργεια και μεταφορές, μέσω του προγράμματος 
«Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη» και της ManagEnergy, θα 
μπορούσε να συνεισφέρει στη διεθνική συνεργασία για την 
ενεργειακή εκπαίδευση στα ευρωπαϊκά σχολεία, ιδιαίτερα 
συντονίζοντας τη συμμετοχή των τοπικών οργανισμών 
ενέργειας και καθιερώνοντας θεματικά δίκτυα για την 
εκπαίδευση.

Άλλη μια δραστηριότητα για τους οργανισμούς ενέργειας 
και άλλους τοπικούς φορείς ενέργειας θα μπορούσε να 
είναι η στήριξη της συμμετοχής των τοπικών σχολείων στο 
πρόγραμμα Comenius, μέρους του προγράμματος Socrates 
που διευθύνει η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 
της Επιτροπής. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα από ολόκληρη την Ευρώπη, από την 
προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και παρέχεται 
οικονομική συνδρομή για την ανάπτυξη διεθνικών 
εταιρικών σχέσεων που στοχεύουν να υλοποιήσουν 
διεθνή έργα μεταξύ των σχολείων.

 

Γραφική παράσταση 2: Αποτελέσματα  
του προβληματισμού ManagEnergy
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Μελλοντικές δραστηριότητες
Βάσει των αποτελεσμάτων του εγγράφου προβληματισμού, 
η Επιτροπή ενθαρρύνει τις υποβολές προτάσεων για την 
ενεργειακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνοντάς την ως κύρια 
προτεραιότητα στο πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια για την 
Ευρώπη».

Ο ιστότοπος Kids Corner θα γίνει κύριο επίκεντρο 
δραστηριότητας όπου οι οργανισμοί ενέργειας θα 
ανταλλάσσουν τις απόψεις και την εμπειρία τους, θα 
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και σχετικές επιμορφωτικές 
συγκεντρώσεις και θα προετοιμάζουν κοινές προτάσεις. 

Θα σας δούμε εκεί!

  

MANAGENERGY

Η πρωτοβουλία ManagEnergy, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, 
έχει στόχο τη στήριξη του έργου των τοπικών και περιφερειακών 
φορέων που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες ενέργειες και τη 
διαχείριση ζήτησης της ενέργειας. Εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο 
του 2002, μετά από απαιτήσεις για καλύτερη επικοινωνία και 
παροχή πληροφοριών για σχετικά θέματα ενέργειας από τοπικούς 
οργανισμούς ενέργειας.

Έχουν καθιερωθεί δύο κύριοι επικοινωνιακοί αγωγοί μέσω των 
ιστότοπων. Το κύριο έργο της οργάνωσης είναι να στηρίζει τις 
τοπικές πρωτοβουλίες παρέχοντας τις τελευταίες πληροφορίες 
για τις πολιτικές της ΕΕ και τη νομοθεσία, μαζί με νέα για τις 
χρηματοδοτήσεις που στηρίζουν την υλοποίηση της νομοθεσίας.

Η ManagEnergy διοργανώνει επίσης δράσεις δημιουργίας 
υποδομής, πανευρωπαϊκές διοργανώσεις, και διαδίδει ορθή 
πρακτική. Αποτελεί ένα κεντρικό σημείο επικοινωνίας για 
δικτύωση μεταξύ των οργανισμών ενέργειας και άλλων φορέων 
στον τομέα.

http://www.managenergy.net/

http://www.managenergy.tv/
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Η ΙΔEΑ
Γνωστό επίσης ως «Προγράμματα αξιολόγησης πληροφοριών 
ενεργειακής απόδοσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (EE IET) 
που απευθύνονται στα παιδιά και ανάπτυξης βέλτιστων 
πρακτικών», το Kids4Energy συγκέντρωσε δέκα εταίρους 
από εννέα ευρωπαϊκές χώρες ως μέρος του προγράμματος 
SAVE II. Στόχος ήταν η βελτίωση και οικονομική αποδοτικότητα 
των έργων EE IET. Αξιολογήθηκαν τόσο η επίδραση όσο και 
η διαδικασία έργων από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη 
Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Νορβηγία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια εκτίμησης 
του έργου, καθιερώθηκε ένα νέο διεθνικό δίκτυο για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας, και τα αποτελέσματα 
εξομοιώθηκαν σε έναν χρήσιμο οδηγό βέλτιστης πρακτικής.

ΤΟ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ
Ο οδηγός διαδόθηκε ευρέως σε άλλες ομάδες μέσω άλλων 
δικτύων, όπως το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Φόρουμ Βιώσιμης 
Ενέργειας (ESEEF). Ένα διεθνές εργαστήριο για την προώθηση 
των αποτελεσμάτων του έργου διοργανώθηκε στο τέλος του 
2004.

Επιπλέον, το δίκτυο Kids4Energy ανέπτυξε ένα σετ καρτών για 
παιχνίδι ρόλων, οι οποίες απεικονίζουν μια προσέγγιση για 
τη μετάδοση του μηνύματος της ενεργειακής απόδοσης με 
«απτό» τρόπο, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον και οι γνώσεις 
των νέων για το θέμα.

Το δίκτυο που ιδρύθηκε στο Kids4Energy συνεχίζει να 
λειτουργεί και να επεξεργάζεται άλλα έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας. Ο ιστότοπος των οργανισμών που εργάζονται 
με τη βιώσιμη ενέργεια και την εκπαίδευση σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζει να 
λειτουργεί στη διεύθυνση: http://www.school4energy.net

Μπορείτε να μεταφορτώσετε αντίγραφο του οδηγού βέλτιστης 
πρακτικής από τη διεύθυνση: http://www.kids4energy.net 
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Ενεργειακή πολιτική

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Ενέργεια και μεταφορές – 
Πληροφορίες πολιτικής:
http://europa.eu.int/comm/energy/index_el.html

Περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα –  
Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή απόδοση:
http://europa.eu.int/comm/energy/efficiency/index_
en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Ενέργεια και μεταφορές –  
Ενεργειακές στατιστικές και προβλέψεις:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/
index_en.htm

UNDP, Εκτίμηση παγκόσμιας ενέργειας – Επισκόπηση 
– Ενημέρωση 2004:
http://www.undp.org/energy/docs/WEAOU_full.pdf

Ενεργειακές πρωτοβουλίες

ManagEnergy
http://www.managenergy.net/

Εκστρατεία «Βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη»
http://www.sustenergy.org/

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Greenlight
http://www.eu-greenlight.org/

Πρόγραμμα Energy Star της ΕΕ
http://www.eu-energystar.org/el/index.html

Ένωση για τη διατήρηση της ενέργειας
http://www.ukace.org/pubs/reports.htm 

Energie Cités
http://www.energie-cites.org/

Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Φόρουμ Βιώσιμης Ενέργειας (ESEEF)
http://www.school4energy.net/

Kids for Energy
http://www.kids4energy.net/

Κέντρο Ηνωμένου Βασιλείου για τη Βιώσιμη Ενέργεια
http://www.cse.org.uk/

Συμμαχία εξοικονόμηση ενέργειας 
http://www.ase.org/greenschools/

Περαιτέρω πληροφορίες και πόροι



Εκπαιδευτικοί πόροι ενεργειακής απόδοσης

Έργο Predac – Βιβλιοθήκη περισσοτέρων από 200 
δημοσιεύσεων
http://www.cler.org/predac/library.php3

Create 
http://www.create.org.uk/schools/teachers_default.asp

Ταμείο Εξοικονόμησης Ενέργειας –  
Μελέτες περιπτώσεων σχολείων
http://www.est.org.uk/schools/casestudies/

Εκπαιδευτικοί  πόροι BP 
http://www.bpes.com/

Ακαδημία Ενεργειακής Εκπαίδευσης  
(διευθύνεται από το Πανεπιστήμιο Utah State)
http://www.academyofenergy.org/links.html

Ιστότοπος της ενεργειακής αναζήτησης της Επιτροπής 
Ενέργειας της Καλιφόρνιας
http://www.energyquest.ca.gov/teachers_resources/

Energy Outreach Colorado
http://www.energyhog.org/



Η διαχείριση της ζήτησης ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρίσιμη για την 
οικονομία μας και για την ευημερία των πολιτών μακροχρόνια. Αυτό απαιτεί όχι μόνο την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, αλλά και αλλαγές στις στάσεις και τη 
συμπεριφορά στα μεγαλύτερα δυνατά τμήματα της κοινωνίας.

Οι στάσεις και οι συμπεριφορές των παιδιών διαμορφώνονται από μικρή ηλικία, και όσα μαθαίνουν 
εντός και εκτός σχολείου θα τα συνοδεύουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Έχουν επίσης σημαντική 
επίδραση στις οικογένειες και τους φίλους τους. Συνεπώς, οι πρωτοβουλίες για να διδαχτούν οι νέοι 
τα αποτελέσματα της χρήσης της ενέργειας και οι ιδέες για τη μείωση της κατανάλωσης μπορούν να 
έχουν τόσο άμεσα όσο και μακροχρόνια οφέλη.

Το φυλλάδιο αυτό δείχνει, με παραδείγματα από ολόκληρη την Ευρώπη, τι μπορεί να γίνει μέσω της 
ανάπτυξης θεμάτων ενεργειακής απόδοσης σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για νέους σε σχολεία και 
την ευρύτερη κοινότητα.

Το φυλλάδιο απευθύνεται σε σχολικές αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τοπικές 
αρχές με ευθύνη για τη διαχείριση της ζήτησης της ενέργειας, επιμορφωτικούς οργανισμούς, 
εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους τους και τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς ενέργειας. 
Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει έμπνευση για όλους αυτούς τους φορείς ώστε να «σκεφτούν παγκόσμια 
και να δράσουν τοπικά», για να αναπτύξουν τις δικές τους εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για ένα 
ενεργειακά αποδοτικό μέλλον.
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