
Ηράκλειο

Πως εξοικονομούμε ενέργεια στα
σχολεία;
Eνημερωτικές-εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μαθητές

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ως εταίρος του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
«Συνεργασία για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου
Ελλάδας Κύπρου», εφαρμόζει σχέδιο Δημοσιότητας, Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στους δήμους
της Κρήτης.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης
πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και Μάιο του 2019 ενημερωτικές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και

ομιλίες-παρουσιάσεις σε δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα στο 15ο, 17ο,11ο

Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο 1ο  και 2ο Δημοτικό Σχολείο Χερσονήσου καθώς και στο Δημοτικό
Σχολείο Επισκοπής.

Σκοπός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των
μαθητών της Ε’ και ΣΤ΄τάξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εξοικονόμηση
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ενέργειας, με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (με έμφαση στα κτίρια) και με την βιώσιμη
κινητικότητα διαμέσου εκπαιδευτικών παρουσιάσεων και διανομής ενημερωτικού υλικού,
επιδεικτικών και διαδικτυακών παιχνιδιών και διαλόγου με τους μαθητές.

Αυτές οι δράσεις αποτελούν μέρος των δράσεων του έργου «Συνεργασία για την Εξοικονόμηση
ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου», το οποίο εντάσσεται
στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου.

Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχιστούν και το ειδικό υλικό προώθησης και πληροφόρησης, που
έχει δημιουργηθεί θα διανεμηθεί σε μαθητές σχολείων με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας στα
δημόσια κτήρια και στην καθημερινότητα των μαθητών και των οικογενειών τους.

Έχουν αναπτυχθεί και επιδιώκονται περαιτέρω συνέργειες με αντίστοιχα προγράμματα
ευρωπαϊκής συνεργασίας καθώς και με υφιστάμενες δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
των Δημοτικών Σχολείων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενημέρωση των
πολιτών.

Τέλος το ΠΤΑΚ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης θα συνδέσουν αυτό το
έργο με το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και «Σύμφωνο των Νησιών» και τις δραστηριότητες της
«καθαρής» ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης.



Από πλευράς των συμμετεχόντων σχολείων συμμετείχαν ενεργά οι διευθυντές,  οι δασκάλες και οι
δάσκαλοι  που με την άψογη συνεργασία τους και την απεριόριστη και εθελοντική υποστήριξή τους
κατέστησαν δυνατή την πραγματοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.

Οι ενημερωτικές-εκπαιδευτικές  επισκέψεις στις παραπάνω σχολικές εγκαταστάσεις έγιναν εκ
μέρους του ΠΤΑ Κρήτης από τον κ. Γ. Παντελάκη και τον κ. Ν. Μαρκοδημητράκη.
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Κοιλιακοί πέτρα με αυτό το κόλπο

Η μοιραία ανάρτηση του 27χρονου Στέλιου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Το 1997, έκανε επτάδυμα - δείτε πως είναι 21 χρόνια αργότερα!

Θλίψη για την 20χρονη Αφροδίτη: Το μοιρολόι για το χαμό της

Βρείτε φθηνά ξενοδοχεία στους δημοφιλέστερους προορισμούς!

Συγκλονιστικά λόγια για την Κωνσταντίνα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Αυτό το φθηνό Κόλπο σβήνει τις ρυτίδες
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