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ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ:  
1Ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΔΤΚΧΝ 

 
ΣΗΣΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Π.Δ.:  
ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ : ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: (ονομαηεπώνσμο, ΠΔ…., ειδικόηηηα): 

1. ΣΡΑΑΝΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ   ΠΔ 12 05 , ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

2. ΕΖΜΑΝΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ,   ΠΔ 07, ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ  ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 
1. ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ: (ημερομηνία και θέμαηα ποσ ζας 
απαζτόληζαν) 

27-11-15 πγθέληξσζε ηεο νκάδαο, γλσξηκία, παξνπζίαζε ηεο δνκήο θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Καηαλνκή ζε νκάδεο εξγαζίαο. Καζνξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ  ηνπ ζέκαηνο. 

4-12-15  Γηακόξθσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηώλ ηεο 
Γ’ Γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηηο ΑΠΔ θαη δηεξεύλεζε ηεο ύπαξμεο Φ/Β κνλάδσλ ζε ζηέγεο 
ζηελ πεξηνρή ησλ Πεύθσλ. 

11-12-15  Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ αεηθόξα δηαρείξηζε ηεο ζην 
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Δπίδεημε πξνγξακκάησλ θαη εμάζθεζε ζην πξόγξακκα 
ECOVILLE γηα ηε δηακόξθσζε κηαο εηθνληθήο πόιεο κε βέιηηζηε αεηθνξηθή ελεξγεηαθή  
δηαρείξηζε. http://www.ecoville/ejeu.com.   

18-12-15 Φύιιν εξγαζίαο: αλαλεώζηκνη θαη κε αλαλεώζηκνη θπζηθνί πόξνη. 
Παξαθνινύζεζε βίληεν θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάζηλε γεξκαληθή πόιε Freiburg. 
Αλάπηπμε γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ καζεηώλ κέζσ ηεο δηεξεύλεζεο ζρεηηθήο νξνινγίαο 
ζηε Γεξκαληθή Γιώζζα από ηελ θ. Εεκάλε. 

8-1-16 Δξσηήζεηο αλαζηνραζκνύ γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 
ζηελ πεξίνδν ησλ ενξηώλ από ηνπο καζεηέο θαη γεληθά από όινπο ηνπο πνιίηεο ζηελ 
πόιε καο.   

15-1-16 Καηαλνκή ζε νκάδεο εξγαζίαο γηα θάζε ΑΠΔ γηα ηελ παξαγσγή ελεκεξσηηθώλ 
power point. Δπίδεημε ζρεηηθνύ αξρείνπ παξνπζίαζεο από αλάινγα πξνγξάκκαηα ζην 
παξειζόλ.  

22-1-16 Φύιιν εξγαζίαο: απηνθίλεζε θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, ε ελεξγεηαθή ζεώξεζε ησλ 
κεηαθηλήζεσλ ζηα Πεύθα θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Δπίιπζε ζρεηηθνύ ζηαπξόιεμνπ.  

8-2-16 Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηε κνλάδα παξαγσγήο πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ 
ηαπξίδεο ζηελ πεξηνρή ζπκκαρηθήο νδνύ Χξαηνθάζηξνπ  (ζπλδπαζκόο Φσηνβνιηατθώλ 
πάλει θαη κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο). Δηζήγεζε ηνπ θ.ηαπξίδε θαη ηνπ θ.Σξαζαλίδε θαη 
επεμήγεζε ησλ ζπζηεκάησλ. Δπίζθεςε ζην παξαθείκελν Φσηνβνιηατθό πάξθν 20 kW 
θαη επί ηόπνπ παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο πξόηππνπ ζπζηήκαηνο tracker γηα ηελ 
αθνινπζία ηεο ειηαθήο ηξνρηάο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.    

12-2-2016 Δμάζθεζε ησλ καζεηώλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιόγεζε κνληέινπ 
αλεκνγελλήηξηαο θαη θσηνβνιηατθήο κνλάδαο.  

19-2-2016 Δλεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηε 
Γεξκαληθή ρνιή Goethe. Παξνπζίαζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηερλνινγίαο καζεηή κε 
ζέκα: «Ζ κεηαβνιή ηεο παξαγόκελεο ηάζεο θσηνβνιηατθνύ πάλει αλάινγα κε ηελ 
έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη ηελ θιίζε ηνπ πάλει». 

26-2-2016 Πξνβνιή παξνπζίαζεο εηθόλσλ Φσηνβνιηατθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ 
ηύπσλ, θαζώο θαη επίδεημε θσηνγξαθηώλ πάλει, αληηζηξνθέσλ θαη κπαηαξηώλ θαη 
πιηθνύ.  



2-3-2016 Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζην Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην 
Γθαίηε, όπνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ αλά ηνλ θόζκν πεξηνδεύνπζα δηαδξαζηηθή έθζεζε κε 
ηίηιν: «Umdenken», γηα ηελ αεηθνξηθή ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ηεο 
θύζεο. Οη καζεηέο επέιπζαλ θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην πιηθό ηεο έθζεζεο θαη 
εμαζθήζεθαλ δηαδξαζηηθά ζην ζρεηηθό κε ηηο ΑΠΔ ιεμηιόγην ζηε γεξκαληθή γιώζζα.   

10-3-2016  Καηαζθεπάζζεθαλ δπν δνθίκηα κε ρώκα από ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ καο, 
ηα νπνία θαη ελζσκαηώζεθαλ ζε πεξηκεηξηθό ηνίρν ζην πιαίζην θαιιηηερληθνύ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ Goethe κε ηε ζπκκεηνρή ζρνιείσλ από όιε ηε Βόξεηα Διιάδα. Σα 
δνθίκηα απηά κε ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νκάδαο καο ζα κπνξνύλ ζε δπν ρξόληα 
κέζσ ηνπ Google Maps λα εληνπηζζνύλ.  

18-3-2016 Παξαθνινύζεζε video ζρεηηθά κε ηελ πξάζηλε πόιε ηνπ Freiburg θαη ηνπ 
νηθηζκνύ Vauban, όπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ιεηηνπξγνύλ πνιιαπιά ζπζηήκαηα ΑΠΔ 

1-4-2016 Αμηνιόγεζε – απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. πδήηεζε  
θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο.   

 11-5-2016 Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, ζηα 
ειιεληθά θαη ζηα γεξκαληθά, ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηελ εκέξα 
παξνπζίαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ.  

 
2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ:  (Ζμερομηνία, τώρος): 
 

4-12-16 ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΜΔ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΔΡΗΞ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΠΑΝΔΛ Δ ΣΔΓΔ. 

1. 8-2-16  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ  ΔΠΗΚΔΦΖ  Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ  ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ – ΜΗΚΡΧΝ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ  (ΣΑΤΡΗΓΖ Α.Δ.). ΔΠΗΚΔΦΖ Δ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΗΥΤΟ 20 kW.  

2. 2-3-2016 θαη 10-3-2016  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ GOETHE ΣΖ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΔΡΗΟΓΔΤΟΤΑ ΔΚΘΔΖ Δ ΟΛΟΝ ΣΟΝ 
ΚΟΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΠΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. ΔΠΗΛΤΖ ΦΤΛΛΧΝ ΔΡΓΑΗΑ. 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΟΚΗΜΗΧΝ ΜΔ ΥΧΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑ ΚΑΗ ΔΝΘΔΖ ΣΟΤ Δ 
ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ.     

 
3.  ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΤ: (πόηε, ποσ και ποιοι;)  

1.  ΣΑΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ: ΥΔΓΗΑΣΖ ΚΑΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ 
ΠΑΡΚΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΒΡΗΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΔ.  

 
4. ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΦΟΡΔΗ: (πόηε, ποσ και ποιοι;): 

1. ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ GOETHE 

2. 

 
5. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ: (πόηε, ποσ και με ποιον ηρόπο;):  

ΣΔΣΑΡΣΖ 11-5-2016. Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 
ζρνιείνπ ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ από ηξεηο καζεηέο κε ρξήζε βηληενπξνβνιήο.  

 

 
 
6.  ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: (ποια πόηε και ποσ;) 

1. ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΣΟ ΚΠΔ ΚΗΛΚΗ 27-2-2016 : ΑΝΘΡΧΠΟ, ΑΔΗΦΟΡΗΑ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
ζε ζπλεξγαζία κε ΣΔΗΘ 

2. ΔΜΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΓΟΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ NOESIS  

 
 



 7. ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΤΛΗΚΟ ( CD/DVD, ΑΦΗΑ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ, ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ, κ.λ.π ) 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ VIDEO 

 
 Ζμερομηνία 25 / 5 / 2016                                Οι ζσμμεηέτονηες  εκπαιδεσηικοί 

 

Ο   Γιεσθσνηής                                                        1.  ΣΡΑΑΝΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

                                                                           2.  ΕΖΜΑΝΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  

 ΠΟΛΤΣΗΝΟ ΘΔΟΓΧΡΟ                                                              

 


