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Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με
την εξοικονόμηση ενέργειας, με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (με έμφαση στα κτίρια) και με τη βιώσιμη κινητικότητα,
διαμέσου εκπαιδευτικών παρουσιάσεων και διανομής ενημερωτικού υλικού, επιδεικτικών και διαδικτυακών παιχνιδιών και
διαλόγου με τους μαθητές, ήταν ο στόχος ενημερωτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες του Ηρακλείου.

Την ενημέρωση οργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, ως εταίρος του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ «Συνεργασία
για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» 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.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «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».
Παράλληλα, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 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.
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