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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ
ΕΛΣΑΓΩΓΘ
Σξ U4energy (www.U4energy.eu) είμαι μια Παμεσοχπαψκή ποϊκληρη για ςα ρυξλεία πξσ επιδιόκει μα εμπλένει μαθηςέπ
και εκπαιδεσςικξϋπ ρςημ επίςεσνη ςχμ τιλϊδξνχμ ρςϊυχμ για ςημ κλιμαςική αλλαγή. Σξ U4energy απξςελεί
ποχςξβξσλία ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ, η ξπξία υοημαςξδξςείςαι μέρχ ςξσ ποξγοάμμαςξπ Ένσπμηπ Δμέογειαπ για ςημ
Δσοόπη. Ο διαγχμιρμϊπ U4energy απξςελείςαι απϊ ςοειπ διατξοεςικέπ καςηγξοίεπ:


Καςηγξοία A: «Μέςοα εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ ρςξ ρυξλείξ»
σμμεςέυξμςεπ: υξλικέπ κξιμϊςηςεπ (εκπαιδεσςικξί, μαθηςέπ και ρυξλικέπ αουέπ) και ςξπικέπ αουέπ



Καςηγξοία B: «Βέλςιρςεπ παιδαγχγικέπ δοάρειπ για ςημ ατϋπμιρη αματξοικά με ςη υοήρη εμέογειαπ»
σμμεςέυξμςεπ: Δκπαιδεσςικξί

 Καςηγξοία Γ: «Καλϋςεοη εκρςοαςεία εμημέοχρηπ και ατϋπμιρηπ για ςημ εμεογειακή απξδξςικϊςηςα»
σμμεςέυξμςεπ: Μαθηςέπ σπϊ ςημ καθξδήγηρη εκπαιδεσςικξϋ
Ποξκειμέμξσ μα μεγιρςξπξιηθεί η επίδοαρη ςχμ δοάρεόμ ςξσπ, ποξςοέπξσμε ρθεμαοά ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μα
κιμηςξπξιήρξσμ ξλϊκληοη ςη ρυξλική κξιμϊςηςα και μα επικξιμχμήρξσμ με ςημ ςξπική ςξσπ κξιμϊςηςα (αουέπ,
ξικξγέμεια κλπ)
Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα εγγοατξϋμ για ςξ διαγχμιρμϊ, εμό θα παοαλάβξσμ έμα φητιακϊ πακέςξ πξσ πεοιλαμβάμει
μια ηλεκςοξμική κξμκάοδα, κάοςεπ με θέμαςα ποξπ ρσζήςηρη, μία δέρμεσρη, ςξ Δογαλείξ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ, ςξ
εοχςημαςξλϊγιξ ςξσ U4energy, καθόπ επίρηπ ξδηγίεπ για ςξ πόπ μπξοείςε μα ανιξπξιήρεςε με ςξμ καλϋςεοξ ςοϊπξ
ςξσπ πϊοξσπ πξσ διαςίθεμςαι ρςημ πϋλη ςξσ U4energy.

ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΛΣ ΥΡΟΨΘΦΛΟΤΘΤΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΕΣ:


Σα 27 Μέλη Κοάςη ςηπ ΔΔ: Ασρςοία, Βέλγιξ, Βξσλγαοία, Κϋποξπ, Δημξκοαςία ςηπ Σρευίαπ, Δαμία, Δρθξμία,
Υιμλαμδία, Γαλλία, Γεομαμία, Δλλάδα, Οσγγαοία, Ιολαμδία, Ιςαλία, Λεςξμία, Λιθξσαμία, Λξσνεμβξϋογξ,
Μάλςα, Κάςχ Φόοεπ, Πξλχμία, Πξοςξγαλία, Ρξσμαμία, λξβακία, λξβεμία, Ιρπαμία, ξσηδία, Ημχμέμξ
Βαρίλειξ



Η Κοξαςία



Η Νξοβηγία



Η Ιρλαμδία



Σξ Λιυςεμρςάιμ
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ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΛΤΘΣΘΣ:
Οι ρσμμεςξυέπ ποέπει μα σπξβάλλξμςαι μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ www.U4energy.eu απϊ έμαμ εκπαιδεσςικϊ/επιβλέπξμςα εκ
μέοξσπ ςξσ ρυξλείξσ ωπ ςα μεράμσυςα Μέρηπ Ώοαπ Γκοίμξσιςπ ρςιπ 16 Μαΐξσ, 2011. Κάθε ρυξλείξ μπξοεί μα
σπξβάλει ρσμμεςξυέπ για ϊλεπ ςιπ καςηγξοίεπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.

ΜΕΓΕΚΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΛ:
Σα σπξβαλλϊμεμα αουεία ποέπει μα ρσμμξοτόμξμςαι με ςξσπ ϊοξσπ πξσ αματέοξμςαι παοακάςχ:
Αουεία εικϊμχμ: Μέγιρςξ μέγεθξπ 2.5 MB αμά αουείξ
Αουεία εγγοάτχμ: Μέγιρςξ μέγεθξπ 2.5 MB
Αουεία βίμςεξ: Μέγιρςξ μέγεθξπ 25 MB, μέγεθξπ παοαθϋοξσ 640 × 480 pix ή 320 × 240 pix

Σξ U4energy δεμ αμαλαμβάμει ςημ εσθϋμη για αουεία υαμέμα, καςερςοαμμέμα ή ςχμ ξπξίχμ ξι διαρςάρειπ μεςαβλήθηκαμ
ερταλμέμα.

ΓΛΩΣΣΕΣ:
Οι ρσμμεςξυέπ μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ ρε ϊλεπ ςιπ επίρημεπ γλόρρεπ ςιπ ΔΔ, καθόπ επίρηπ ρςα Νξοβηγικά και ςα
Κοξαςικά. Δίμαι σπξυοεχςική η παοξυή μεςατοαρμέμξσ ςίςλξσ και μιαπ αμςιποξρχπεσςικήπ πεοίληφηπ ρςα Αγγλικά.
Ασςή η πεοίληφη είμαι ρημαμςική για ςα μέλη ςηπ Δσοχπαψκήπ κοιςικήπ επιςοξπήπ, ποξκειμέμξσ μα ανιξλξγήρξσμ ςιπ
εογαρίεπ, καθόπ και για ϊρξσπ βλέπξσμ ςιπ ρσμμεςξυέπ πξσ «αμεβαίμξσμ» ρςη γκαλεοί ςξσ διαγχμιρμξϋ.

ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΑΣΕΩΝ:
Μϊμξ ξι δοάρειπ/μέςοα πξσ εταομϊζξμςαι καςά ςη διάοκεια ςξσ διαγχμιρμξϋ θα θεχοξϋμςαι καςάλληλεπ
σπξφητιϊςηςεπ, δηλαδή απϊ ςξ επςέμβοιξ 2010 – Μάιξ 2011. Σα ρυξλεία πξσ έυξσμ νεκιμήρει ςημ αμάληφη δοάρηπ
ποιμ ςξ επςέμβοιξ 2010 έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ μϊμξ αμ ασςέπ ξι δοάρειπ ρσμευίρξσμ μα διενάγξμςαι καςά ςη
διάοκεια ςξσ διαγχμιρμξϋ. Παοελθξϋρεπ ποχςξβξσλίεπ πξσ έυξσμ διεναυθεί και ξλξκληοχθεί ποιμ ςξ επςέμβοιξ 2010
δε θα λαμβάμξμςαι σπϊφη.

ΘΜΕΟΜΘΝΛΕΣ ΡΟΥ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΚΥΜΟΣΑΣΤΕ


επςέμβοιξπ 2010: Έμαονη ςξσ διαγχμιρμξϋ



Αποίλιξπ 2011: Δβδξμάδα U4energy & Κξσίζ



16 Μαΐξσ 2011 24.00 CET (Ώοα Κεμςοικήπ Δσοόπηπ): Λήνη ςηπ ποξθερμίαπ για ςημ σπξβξλή ςχμ ρσμμεςξυόμ
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ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ
Για ρσγκεκοιμέμεπ εοχςήρειπ ρυεςικά με ςξ διαγχμιρμϊ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα επικξιμχμξϋμ με ςξμ
Δθμικϊ Δκπαιδεσςικϊ ϋμβξσλξ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα ςξσπ βξηθήρει ρςημ ςξπική ςξσπ γλόρρα.

ΠΏ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΧΕΣΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΑΤΘΓΟΛΑ Α: ΜΕΤΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΘΣ ΑΡΟΔΟΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ
ΡΟΛΟΣ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΡΑΕΛ ΜΕΟΣ:
Μαθηςέπ πξσ τξιςξϋμ ρε ρυξλεία και ξι εκπαιδεσςικξί ςξσπ, σπξρςηοιζϊμεμξι απϊ ςιπ ρυξλικέπ/ςξπικέπ αουέπ ρςημ
ιδεαςή πεοίπςχρη.

ΣΤΟΧΟΛ
ςϊυξπ ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ είμαι μα εμθαοοϋμει εκπαιδεσςικξϋπ και μαθηςέπ μα μάθξσμ πεοιρρϊςεοα
για ςημ εμεογειακή απξδξςικϊςηςα και μα κιμηςξπξιήρξσμ ςξ ρυξλείξ ςξσπ ποξκειμέμξσ μα ενξικξμξμήρξσμ εμέογεια,
κσοίχπ μειόμξμςαπ ςα επίπεδα εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ για ςημ ηλεκςοξδϊςηρη και θέομαμρη.

ΑΡΑΑΛΤΘΤΕΣ ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΛΣ:


Η ποϊρβαρη ρε λξγαοιαρμξϋπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ (ηλεκςοικξϋ και θέομαμρηπ) ςηπ υοξμιάπ πξσ
ποξηγείςαι ςξσ διαγχμιρμξϋ (c-1). Οι λξγαοιαρμξί ποέπει μα σπξβληθξϋμ χπ μέοξπ ςηπ αίςηρηπ. Σα ρυξλεία
ςχμ ξπξίχμ ξι εμεογειακξί λξγαοιαρμξί πληοόμξμςαι απϊ κάπξια ςξπική αουή ποξςοέπξμςαι μα ζηςήρξσμ
αμςίγοατα. Αμ δεμ σπάουξσμ διαθέριμξι λξγαοιαρμξί, αλλά ςξ ρυξλείξ διαθέςει έγκσοα δεδξμέμα ρυεςικά με
ςημ καςαμάλχρη εμέογειαπ για ςξ υοϊμξ c-1, είμαι σπξυοεχςικϊ μα παοέυει απξδείνειπ σπϊ ςη μξοτή
τχςξγοατιόμ ςχμ μεςοηςόμ.



Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα ποξςείμξσμ και μα εταομϊρξσμ μέςοα ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ πξσ μπξοξϋμ μα
επιβεβαιχθξϋμ επίρημα. Ο «αμςίκςσπξπ ςηπ δοάρηπ» είμαι έμα ρημαμςικϊ κοιςήοιξ ανιξλϊγηρηπ!

ΚΑΤΆ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΟΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΕΡΕΛ ΝΑ:


σμβάλλξσμ ρςημ ατϋπμιρη αματξοικά με ςη υοήρη εμέογειαπ και ςημ εμεογειακή απξδξςικϊςηςα, ρσζηςόμςαπ
ςα πλεξμεκςήμαςα και ςα μειξμεκςήμαςα διατξοεςικόμ επιλξγόμ ρε ρυέρη με ςημ εμέογεια



Ποξρδιξοίρξσμ ςημ εμεογειακή καςαμάλχρη ςηπ υοξμιάπ c-1



Διενάγξσμ έοεσμα και λξγιρςικϊ έλεγυξ



Φοηριμξπξιήρξσμ ςξ Δοχςημαςξλϊγιξ για μα ανιξλξγήρξσμ ςημ ατϋπμιρη και μα ποξρδιξοίρξσμ ςιπ αμάγκεπ
ϊρξμ ατξοά ρςημ αλλαγή ρσμπεοιτξοάπ
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Καςαρςοόρξσμ έμα υέδιξ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ βαριρμέμξ ρε μέςοα πξσ έυξσμ εταομξρςεί με ρςϊυξ ςημ
ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ.



Παοακξλξσθξϋμ μημιαίχπ ςημ εμεογειακή καςαμάλχρη μέρχ ςηπ αμάλσρηπ λξγαοιαρμόμ και/ή διαβάζξμςαπ
ςξσπ μεςοηςέπ



Τπξλξγίζξσμ και μα καςαγοάτξσμ ςα πξρά εμέογειαπ πξσ ενξικξμξμξϋμςαι υοηριμξπξιόμςαπ ςξ Δογαλείξ
Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ.

ΣΧΕΔΛΟ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ:
Σξ έγγοατξ ασςϊ ποέπει μα αμαπςσυθεί βάρει ςξσ σπξδείγμαςξπ υεδίξσ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ. Ποέπει μα
απαοςίζεςαι απϊ ςα ακϊλξσθα ρςξιυεία:


Λεπςξμέοειεπ για ςξ ρυξλείξ και ςξμ ρσμμεςέυξμςα



Λεπςξμεοή μέςοα για ςημ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ



Απξςελέρμαςα ςξσ Δογαλείξσ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ:


Πξρξρςϊ εμέογειαπ πξσ ενξικξμξμήθηκε



Φοήμαςα πξσ ενξικξμξμήθηκαμ



Μείχρη ςχμ εκπξμπόμ CO2



Μία πεοίληφη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ Δοχςημαςξλξγίξσ



Μια λεπςξμεοή πεοίληφη:


Σηπ ποξρπάθειαπ πξσ έγιμε απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μα κιμηςξπξιήρξσμ ςξ ρυξλείξ και ςημ κξιμϊςηςα



Σημ εμπειοία ςξσπ ρε άλλεπ εκπαιδεσςικέπ εογαρίεπ ρυεςικέπ με θέμαςα εμέογειαπ

ςημ καοδιά ςξσ υεδίξσ βοίρκξμςαι ςα «μέςοα ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ» πξσ θα ποξςείμξσμ και θα εταομϊρξσμ ξι
ρσμμεςέυξμςεπ, ποξκειμέμξσ μα πεςϋυξσμ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ. Σα μέςοα θα εναρταλίρξσμ μεγαλϋςεοξ αμςίκςσπξ,
αμ κιμηςξπξιηθεί ςξ ρυξλείξ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ.

ΕΓΑΛΕΛΑ:
Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα ρσγκοίμξσμ ςημ εμεογειακή καςαμάλχρή ςξσπ ςη υοξμιά c με ςη υοξμιά c-1 μέρχ ςηπ
αμάγμχρηπ μεςοηςόμ ή ςηπ αμάλσρηπ λξγαοιαρμόμ. Σξ «Δογαλείξ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ» έυει ρυεδιαρςεί όρςε μα
βξηθήρει ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μα σπξλξγίζξσμ ςξ πξρξρςϊ ςηπ εμέογειαπ πξσ ενξικξμξμείςαι για ςημ ηλεκςοξδϊςηρη και
ςη θέομαμρη, καθόπ επίρηπ ςα υοήμαςα πξσ ενξικξμξμξϋμςαι και ςη μείχρη ςχμ εκπξμπόμ CO2 πξσ επιςσγυάμεςαι.

Εογαλείξ Ενξικξμόμηρηπ Εμέογειαπ: (αουείξ Excel πξσ μπξοείςε μα «καςεβάρεςε») Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα
παοέυξσμ μέςοα για:
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 Σξ ηλεκςοικϊ πξσ καςαμαλόμεςαι
 Σξ τσρικϊ αέοιξ ή πεςοέλαιξ ενχςεοικήπ καϋρηπ πξσ καςαμαλόμεςαι
 Σημ ςιμή ςξσ ηλεκςοικξϋ και ςξσ τσρικξϋ αεοίξσ/πεςοελαίξσ ενχςεοικήπ καϋρηπ

Σξ εογαλείξ θα εκςελεί ςξσπ ακϊλξσθξσπ σπξλξγιρμξϋπ για ςξ ηλεκςοικϊ και ςη θέομαμρη πξσ καςαμαλόμεςαι:
 Σξ πξρξρςϊ ςηπ εμέογειαπ πξσ ενξικξμξμείςαι
 Σα ξικξμξμικά ξτέλη
 Δκπξμπέπ CO2 πξσ ενξικξμξμξϋμςαι
Οι ρσμμεςέυξμςεπ ξτείλξσμ, επίρηπ, μα ελέγνξσμ και μα ανιξλξγήρξσμ ςημ ατϋπμιρη και αλλαγή ρσμπεοιτξοάπ ρςξ
πλαίριξ ςηπ απξδξςικήπ υοήρηπ εμέογειαπ, υοηριμξπξιόμςαπ ςξ Δοχςημαςξλϊγιξ χπ εογαλείξ.

Εοωςημαςξλόγιξ – έμα ρϋμξλξ πξιξςικόμ και πξρξςικόμ εοχςήρεχμ θα βξηθήρει ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μα ρςξυαρςξϋμ
αματξοικά με ςη υοήρη εμέογειαπ ρςημ ξπξία ποξβαίμξσμ και μα ελέγνξσμ πόπ η ρσμπεοιτξοά ςξσπ ενελίρρεςαι καςά
ςη διάοκεια ςξσ διαγχμιρμξϋ. Οι εοχςήρειπ καλϋπςξσμ πξικίλα θέμαςα ρυεςικά με ςημ εμέογεια, πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςη
θέομαμρη, ςξ τχςιρμϊ, ςη μεςατξοά και ςη διαυείοιρη πϊοχμ και σλικόμ.

7 ΒΘΜΑΤΑ ΡΟΥ ΡΡΕΛ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΚΘΣΕΤΕ ΠΤΑΝ ΔΛΕΞΑΓΕΤΕ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛ Α
1. Δμεογειακή καςαμάλχρη απϊ ςξμ Οκςόβοιξ 2009 χπ ςξμ Αποίλιξ 2010 – Αμαλϋρειπ λξγαοιαρμόμ: Οι
ρσμμεςέυξμςεπ ρσγκεμςοόμξσμ και αμαλϋξσμ ςξσπ λξγαοιαρμξϋπ εμέογειαπ (ηλεκςοικξϋ ή τσρικξϋ
αεοίξσ/πεςοελαίξσ ενχςεοικήπ καϋρηπ), για μα επιρημάμξσμ ςα επίπεδα μημιαίαπ καςαμάλχρηπ για ςη υοξμιά
ποιμ ςξ διαγχμιρμϊ (υοξμιά c-1). Ασςέπ ξι μεςοήρειπ ποέπει μα απξδίδξμςαι ρε MWh και κσβικά μέςοα τσρικξϋ
αεοίξσ/ πεςοελαίξσ ενχςεοικήπ καϋρηπ πξσ καςαμαλόμεςαι. Σα επίπεδα καςαμάλχρηπ ποέπει μα
καςαγοάτξμςαι με ςη υοήρη ςξσ Δογαλείξσ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ (βλέπε ξδηγίεπ εογαλείχμ).
2. Μίμι-ασςξφία (ηλεκςοικϊ και θέομαμρη): Οι ρσμμεςέυξμςεπ θα επιθεχοήρξσμ ςάνειπ, διαδοϊμξσπ, ςημ αίθξσρα
ρσγκεμςοόρεχμ, ςξ γσμμαρςήοιξ, ςιπ ςξσαλέςεπ κξκ. ποξκειμέμξσ μα εμςξπίρξσμ πξϋ και πόπ καςαρπαςαλάςαι
εμέογεια. Η ρϋγκοιρη ςχμ επιπέδχμ καςαμάλχρηπ ηλεκςοικξϋ/τσρικξϋ αεοίξσ καςά ςη ρυξλική υοξμιά και ςημ
πεοίξδξ ςχμ διακξπόμ μπξοεί μα έυει εμδιατέοξμ.
3. Οκςόβοιξπ 2010 χπ Αποίλιξπ 2011 – Αμάπςσνη και εταομξγή ςχμ μέςοχμ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ:
Ποξκειμέμξσ μα εναρταλιρςεί ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ ςη υοξμιά c, ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα αμαπςϋνξσμ και θα
εταομϊρξσμ μέςοα ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ βάρει ποξηγξϋμεμχμ αμαλϋρεχμ. Σα μέςοα ενξικξμϊμηρηπ
εμέογειαπ ποέπει μα ςσπξπξιηθξϋμ ςξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊμ, καςά ποξςίμηρη ρςιπ αουέπ ςξσ Οκςόβοη 2010,
όρςε μα εναρταλιρςεί επαοκήπ υοϊμξπ για ςημ εταομξγή ςξσπ.
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4. Οκςόβοιξπ 2010 χπ Αποίλιξπ 2011 – Μεςοήρειπ μεςοηςόμ ή αμαλϋρειπ λξγαοιαρμόμ: ςξ ςέλξπ κάθε μήμα, ςα
ρυξλεία θα καςαγοάτξσμ ςημ εμέογεια πξσ καςαμάλχραμ είςε διαβάζξμςαπ ςξσπ μεςοηςέπ και καςαγοάτξμςαπ
ςα δεδξμέμα είςε αμαλϋξμςαπ λξγαοιαρμξϋπ. Σημείωρη: Οι ρσμμεςέυξμςεπ πξσ έυξσμ ποϊρβαρη ρε
λξγαοιαρμξϋπ ποέπει μα κοαςξϋμ αμςίγοατα, καθόπ θα ζηςηθξϋμ απϊ ϊλξσπ ςξσπ μικηςέπ ρε εθμικϊ και/ή
Δσοχπαψκϊ επίπεδξ!
5. Τπξλξγιρμξί ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ – εογαλείξ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ: Οι ρσμμεςέυξμςεπ ξτείλξσμ μα
υοηριμξπξιήρξσμ ςξ Δογαλείξ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ ϊγκξσ ςηπ εμέογειαπ πξσ
ενξικξμξμείςαι απϊ ςξ ρυξλείξ ςξσπ.
6. Δκςίμηρη ςηπ αλλαγήπ ρσμπεοιτξοάπ – Δοχςημαςξλϊγιξ: Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα απαμςήρξσμ ςξ
εοχςημαςξλϊγιξ ρςημ αουή (Οκςόβοιξπ 2010) και ρςξ ςέλξπ ςηπ εογαρίαπ (Μάιξπ 2011). Σα απξςελέρμαςα
ποέπει μα σπξβληθξϋμ χπ μέοξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ.
7. Τπξβξλή ςξσ υεδίξσ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ! Οι ρσμμεςέυξμςεπ ξτείλξσμ μα σπξβάλξσμ ϊλα ςα ρσματή
δεδξμέμα, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ και εμϊπ αμςιποξρχπεσςικξϋ εικξμιδίξσ
(thumbnail) πξσ θα λειςξσογεί διεσκοιμιρςικά για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ. Σξ υέδιξ ποέπει μα σπξβληθεί ςξ
αογϊςεοξ χπ ςα μεράμσυςα Μέρηπ Ώοαπ Γκοίμξσιςπ ρςιπ 16 Μαΐξσ 2011.

ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β: ΒΕΛΤΛΣΤ ΕΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΕΣ ΔΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΦΥΡΝΛΣΘ ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΘ ΧΘΣ Θ
ΕΝΕΓΕΛΑΣ
ΡΟΛΟΣ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΡΑΕΛ ΜΕΟΣ;
Δκπαιδεσςικξί ρυξλείχμ

ΣΤΟΧΟΛ:
ςϊυξπ ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ είμαι μα ποξςοέφει ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ μα αμαπςϋνξσμ και μα αματέοξσμ επιςσυημέμεπ
μεθξδξλξγίεπ για ςη διδαρκαλία ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ (ερςιάζξμςαπ ρςημ ποχςαουική εμέογεια), ςημ
εμπλξκή ςχμ μαθηςόμ και ςημ ατϋπμιρη αματξοικά με ςημ αμάγκη πεοιξοιρμξϋ ςηπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ. Παοϊςι
δεμ ποέπει μα ερςιάζξσμε ρςξ πξρϊ ςηπ εμέογειαπ πξσ ενξικξμξμείςαι έμμερα, μπξοεί μα πεοιλητθεί η διαυείοιρη πϊοχμ
και απξβλήςχμ.
Με ςη ρσμπλήοχρη ςξσ σπξδείγμαςξπ ςξσ υεδίξσ Μαθήμαςξπ, ξι εκπαιδεσςικξί θα αματέοξσμ ςιπ μεθξδξλξγίεπ πξσ
υοηριμξπξιξϋμ για μα κιμηςξπξιήρξσμ ςξσπ μαθηςέπ, παοέυξμςαπ λεπςξμεοέπ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ και εκπαιδεσςικξϋπ
πϊοξσπ ρςξ πλαίριξ ςξσ υεδίξσ. Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα σπξβάλξσμ διαθεμαςικά και διαπξλιςιρμικά ρυέδια πξσ
πιρςεϋξσμ ϊςι μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ άλλξσπ εκπαιδεσςικξϋπ (μεςαβιβαριμϊςηςα) και ϊςι μπξοξϋμ μα
εταομξρςξϋμ ρε άλλα πλαίρια (διαλειςξσογικϊςηςα). ημαρία ποέπει μα απξδξθεί επίρηπ ρε πξλϋ-κλαδικέπ
ποξρεγγίρειπ, ϊπξσ η εκπαίδεσρη ρςξ θέμα ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ θεχοείςαι απϊ ςημ ποξξπςική πξικίλχμ
επιρςημξμικόμ κλάδχμ/ μαθημάςχμ.
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ΤΛ ΡΡΕΛ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΛ ΡΩΣ;
Οι εκπαιδεσςικξί μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ έμα υέδιξ Μαθήμαςξπ πξσ έυει ήδη αμαπςσυθεί ςα
ποξηγξϋμεμα υοϊμια και ςξ ξπξίξ εταομϊζξσμ καςά ςη υοξμική πεοίξδξ ςξσ διαγχμιρμξϋ ή πξσ
αμαπςϋρρεςαι και εταομϊζεςαι καςά ςη υοξμική πεοίξδξ ςξσ διαγχμιρμξϋ U4energy.

Αμαπςϋνςε και σπξβάλεςε ςξ υέδιξ Μαθήμαςξπ! Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα σπξβάλξσμ ϊλα ςα
ρσματή δεδξμέμα, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ και εμϊπ
αμςιποξρχπεσςικξϋ εικξμιδίξσ (thumbnail) πξσ θα λειςξσογεί διεσκοιμιρςικά για ςη ρσμμεςξυή
ςξσπ. Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα υοηριμξπξιήρξσμ ςξ σπϊδειγμα ςξσ υεδίξσ Μαθήμαςξπ πξσ διαςίθεςαι ποξπ
καςατϊοςχρη ρςξ www.U4energy.eu

ΚΑΤΘΓΟΛΑ Γ: ΚΑΛΥΤΕΘ ΕΚΣΤΑΤΕΛΑ ΕΝΘΜΕ ΩΣΘΣ ΚΑΛ ΑΦΥΡΝΛΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ
ΑΡΟΔΟΤΛΚΟΤΘΤΑ
ΡΟΛΟΣ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΡΑΕΛ ΜΕΟΣ;
Μαθηςέπ (σπϊ ςημ καθξδήγηρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ ςξσπ)

ΣΤΟΧΟΛ:
ςϊυξπ ασςήπ ςηπ διαγχμιρςικήπ καςηγξοίαπ είμαι μα ποξςοέφει ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ εκπαιδεσςικξϋπ και μαθηςέπ μα
ρυεδιάρξσμ και μα εταομϊρξσμ καιμξςϊμεπ και δημιξσογικέπ εκρςοαςείεπ, για μα ποξάγξσμ ςημ εμεογειακή
απξδξςικϊςηςα ρςξ ρυξλείξ και/ή ςημ κξιμϊςηςά ςξσπ. Οι εκρςοαςείεπ ποέπει μα αμαπςϋρρξμςαι διενξδικά και
λεπςξμεοόπ υοηριμξπξιόμςαπ ςξ σπϊδειγμα υεδίξσ Δκρςοαςείαπ.

ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΟΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΕΡΕΛ ΝΑ:
 Ποξρδιξοίρξσμ ιδέεπ και δοάρειπ για ςη διεναγχγή μιαπ εκρςοαςείαπ εμημέοχρηπ και ατϋπμιρηπ ρςημ
κξιμϊςηςα, ςξ ρυξλείξ και ςη γειςξμιά ςξσπ.
 Κιμηςξπξιήρξσμ ςημ κξιμϊςηςά ςξσπ, ποξρεγγίζξμςαπ ςιπ ςξπικέπ αουέπ, διεμεογόμςαπ ρσμεμςεϋνειπ,
επικξιμχμόμςαπ με ςα ςξπικά μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ κ.ά., ποξκειμέμξσ μα ικαμξπξιήρξσμ ςξ ρςϊυξ ςηπ
εκρςοαςείαπ.
 Απξδόρξσμ λεπςξμεοόπ ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσπ και ςιπ δοάρειπ ςξσπ ρε έμα υέδιξ Δκρςοαςείαπ. Σα επικξιμχμιακά
μημϋμαςα ποέπει μα ερςιάζξσμ ρε άμερα εμεογειακά ξτέλη. Η διαυείοιρη πϊοχμ και απξβλήςχμ μπξοεί επίρηπ
μα ρσμπεοιλητθεί ρςξ πλαίριξ ςχμ έμμερχμ εμεογειακόμ χτελειόμ.

ΤΛ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΛ ΡΩΣ:
Οι ρσμμεςξυέπ μπξοξϋμ μα πεοιλαμβάμξσμ:
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a) α) Έμα υέδιξ Δκρςοαςείαπ πξσ έυει δημιξσογηθεί όρςε μα αμςαπξκοίμεςαι ρε μια διαοκή εκρςοαςεία πξσ
νεκίμηρε ποιμ ςημ έμαονη ςξσ U4energy
b) β) Έμα υέδιξ Δκρςοαςείαπ αμαπςσγμέμξ και εταομξρμέμξ καςά ςη διάοκεια ςηπ υοξμικήπ πεοιϊδξσ πξσ
εκςσλίρρεςαι ξ διαγχμιρμϊπ ςξσ U4energy.
Για ςημ αμάπςσνη ςηπ εκρςοαςείαπ ςξσπ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα λάβξσμ σπϊφη ςξμ ακϊλξσθξ κϋκλξ:
-

Συεδιαρμόπ: ποξρδιξοίζξμςαι ξι ρςϊυξι και ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ καςάκςηρή ςξσπ.

-

Εταομξγή: εκςέλερη ςξσ υεδίξσ

-

Ανιξλόγηρη: ποξςείμεςαι μεθξδξλξγία για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ απξςελερμάςχμ πξσ διαπιρςόθηκαμ (μέοξπ ςξσ
υεδίξσ Δκρςοαςείαπ). Σακςικέπ ανιξλξγήρειπ ςηπ δξσλειάπ πξσ βοίρκεςαι ρε ενέλινη (π.υ. αμά 3-4 μήμεπ)
μπξοξϋμ μα ρσγκεμςοχθξϋμ και μα σπξβληθξϋμ ρε μια πεοίληφη ρςξ ςέλξπ ςηπ υοξμιάπ.

Γοάφςε και σπξβάλεςε ςξ υέδιξ Δκρςοαςείαπ! Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα σπξβάλλξσμ ϊλα ςα ρσματή δεδξμέμα,
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ και εμϊπ αμςιποξρχπεσςικξϋ εικξμιδίξσ (thumbnail), πξσ θα
λειςξσογεί διεσκοιμιρςικά για ςημ σπξφητιϊςηςά ςξσπ.

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ
ΚΛΤΘΛΑ
Η ανιξλϊγηρη ςχμ σπξφητιξςήςχμ γίμεςαι απϊ μια επιςοξπή ειδικόμ ρε θέμαςα εκπαίδεσρηπ και εμέογειαπ ρϋμτχμα με
ςα ακϊλξσθα κοιςήοια:
1. Τξμ αμςίκςσπξ ςηπ δοάρηπ πξσ αμέλαβαμ ξι μαθηςέπ και ξι εκπαιδεσςικξί ρςξ πλαίριξ ποαγμαςικήπ
ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ.
2. Τη ρσμάτεια ςχμ δοάρεχμ πξσ ρυεδιάρςηκαμ και εταομϊρςηκαμ ρςξ πλαίριξ ςηπ διαγχμιρςικήπ καςηγξοίαπ. Οι
ρσμμεςξυέπ ποέπει μα παοξσριάζξσμ ρατή ρυέρη με ςξσπ ϊοξσπ πξσ παοξσριάρςηκαμ εμ ρσμςξμία για κάθε
ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία. Δπιποϊρθεςα, η κοιςική επιςοξπή θα λάβει σπϊφη αμ ξι δοάρειπ πξσ αμέλαβαμ ξι
μαθηςέπ είμαι ρσμβαςέπ με ςημ ηλικιακή ςξσπ ξμάδα.
3. Τη ρατήμεια ςωμ ιδεώμ και ςωμ ρσμπεοαρμάςωμ, ςημ απξρατήμιρη και ποξρέγγιρη ςηπ εογαρίαπ με ρατή
ςοϊπξ, επιδεικμϋξμςαπ καλή καςαμϊηρη ςξσ θέμαςξπ και μεςαδίδξμςαπ πειρςικέπ μεθϊδξσπ εταομξγήπ, λϋρειπ
και μημϋμαςα.
4. Τη βιωριμόςηςα ςχμ ποξςειμϊμεμχμ δοάρεχμ και μεθξδξλξγιόμ, αμεναοςήςχπ ενχςεοικόμ παοαγϊμςχμ, πξσ
θα εκςιμάςαι βάρει ςηπ μακοξποϊθερμηπ επίδοαρήπ ςξσπ (π.υ. εμρχμάςχρηπ ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα).
5. Τη μεςαβιβαριμόςηςα ςχμ ποξςειμϊμεμχμ δοάρεχμ και μεθξδξλξγιόμ: Οι εογαρίεπ ποξρδιξοίζξμςαι ρϋμτχμα
με ςη δσμαςϊςηςα εταομξγήπ ςξσπ ρε διατξοεςικά πξλιςιρμικά και γεχγοατικά πεοιβάλλξμςα.
Σεπτζμβριοσ 2010 – Μάιοσ 2011
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6. Τημ εμπλξκή εμδιατεοξμέμωμ εκςϊπ ςξσ άμερξσ ρυξλικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ϊπχπ γξμέχμ, ςξπικόμ αουόμ,
ειδικόμ ρε θέμαςα εμέογειαπ και υξοηγξϋπ πξσ μπξοξϋμ μα ρσμβάλξσμ ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ςηπ
εογαρίαπ.
7. Τημ ποξώθηρη και κξιμξπξίηρη ςηπ εογαρίαπ και ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ μέρχ ςχμ ςξπικόμ μέρχμ μαζικήπ
εμημέοχρηπ.
8. Τημ παοξσρίαρη ςωμ ρσμμεςξυώμ: θα λητθξϋμ σπϊφη η αιρθηςική, ςξ ϋτξπ, η διάςανη ςξσ πεοιευξμέμξσ και
η καλή υοήρη ςηπ ςευμξλξγίαπ.
9. Τημ ποωςξςσπία ςωμ ρσμμεςξυώμ: καςά ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ θα λητθξϋμ σπϊφη η καςαλληλϊςηςα, η
καιμξςξμία, η δημιξσογικϊςηςα και η διδακςική ποξρέγγιρη.
Όλεπ ξι απξτάρειπ πξσ θα λητθξϋμ απϊ ςημ κοιςική επιςοξπή θα είμαι ξοιρςικέπ και αμεςάκληςεπ.

ΝΛΚΘΤΕΣ
Εθμικοί μικητές
Οι κοιςέπ θα επιλένξσμ έμαμ «εθμικϊ μικηςή» αμά καςηγξοία (δηλαδή, 3 μικηςέπ αμά υόοα) απϊ ςξ
ρϋμξλξ ςχμ ρσμμεςξυόμ. Οι μικηςέπ θα ποξρκληθξϋμ για μια μέοα ρςιπ επιμέοξσπ Δθμικέπ Σελεςέπ
Απξμξμήπ Βοαβείχμ, πξσ θα ξογαμχθξϋμ ρε πεοιτεοειακά σπξρύμξλα, ςα ξπξία θα
πεοιλαμβάμξσμ 4-5 υόοεπ.
Ευρωπαίοι μικητές
Μία Παμεσοχπαψκή κοιςική επιςοξπή θα επιλένει ςιπ 2 καλϋςεοεπ ρσμμεςξυέπ αμά καςηγξοία απϊ ϊρεπ αμαδειυθξϋμ
ξι καλϋςεοεπ ρε εθμικϊ επίπεδξ, ποξκειμέμξσ μα αμαδειυθξϋμ 3 Παμεσοχπαψκξί μικηςέπ και 3 επιλαυϊμςεπ.
Δκποϊρχπξι ςχμ ρυξλείχμ πξσ θα τςάρξσμ ρςξμ ςελικϊ, μαθηςέπ και εκπαιδεσςικξί, θα ποξρκληθξϋμ για έμα
διήμεοξ ςανίδι ρςιπ Βοσνέλλεπ, ρςξ Βέλγιξ, για ςημ Δσοχπαψκή ςελεςή Απξμξμήπ Βοαβείχμ. Ποξβλέπξμςαι
δοαρςηοιϊςηςεπ και επιρκέφειπ ρε εμδιατέοξμςα ανιξθέαςα (π.υ. νεμάγηρη ρςημ Δσοχπαψκή
Δπιςοξπή/Κξιμξβξϋλιξ).
Καςηγξοίεπ Α και Γ:
-

Οι μικηςέπ ποέπει μα επιλένξσμ έμα μέλξπ πξσ θα εκποξρχπήρει ςη μικήςοια ξμάδα ρςημ Δθμική και
Δσοχπαψκή Σελεςή Απξμξμήπ Βοαβείχμ.

-

Κάθε αμήλικξπ ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ έμαμ εμήλικα.

ΒΑΒΕΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
Εθμικά βραβεία για όλες τις κατηγορίες: Αμαμμηρςικά δόοα, πξσ πεοιλαμβάμξσμ πιρςξπξιηςικά ρσμμεςξυήπ, έμα
βοαβείξ για ςξ ρυξλείξ και επόμσμεπ εμεογειακέπ ρσρκεσέπ για μαθηςέπ/εκπαιδεσςικξϋπ.
Δθμικξί αμςιποϊρχπξι θα ποξρκληθξϋμ ρε Δθμικέπ Σελεςέπ Απξμξμήπ Βοαβείχμ ρςιπ ακϊλξσθεπ υόοεπ:
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Ομάδεσ χωρών για τισ εθνικζσ τελετζσ απονομήσ βραβείων

Κροατία, Λταλία, Μάλτα, Σλοβενία
Λιθουανία, Λετονία, Ρολωνία, Σλοβακία, Δημοκρατία
τησ Τςεχίασ

Χώρα που θα φιλοξενήςει την
τελετή

ΛΤΑΛΛΑ

ΡΟΛΩΝΛΑ

Γαλλία, Λςπανία, Ρορτογαλία, Βζλγιο

ΛΣΡΑΝΛΑ

Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία, Εςθονία

ΣΟΥΘΔΛΑ

Λςλανδία, Λρλανδία, Κάτω Χώρεσ, Θνωμζνο Βαςίλειο
Ουγγαρία, Αυςτρία, Λιχτενςτάιν, Λουξεμβοφργο,
Γερμανία
Βουλγαρία, Κφπροσ, Ελλάδα, ουμανία

ΘΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΛΛΕΛΟ

ΓΕΜΑΝΛΑ

ΒΟΥΛΓΑΛΑ

Ευρωπαϊκά βραβεία για όλες τις κατηγορίες: Πιρςξπξιηςικϊ ρσμμεςξυήπ και ςοϊπαιξ για ςα ρυξλεία πξσ θα
αμαδειυςξϋμ μικηςέπ. Οι αμςιποϊρχπξι ςχμ ρυξλείχμ πξσ θα βοεθξϋμ ρςη θέρη ςχμ μικηςόμ και ςχμ επιλαυϊμςχμ
(θα απξκαλστθξϋμ καςά ςημ ςελεςή) θα ποξρκληθξϋμ για δϋξ μέοεπ ρςημ Δσοχπαψκή Σελεςή Απξμξμήπ βοαβείχμ.
Σα άλλα βοαβεία θα πξικίλλξσμ, αμάλξγα με ςη ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία, ϊπχπ παοξσριάζεςαι παοακάςχ:


Καςηγξοία A: ςξ βοαβείξ μπξοεί μα πεοιλαμβάμει σπξρςήοινη για ςη ρσμέυιρη ςηπ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ
μέρχ hardware ή λξγιρμικξϋ, ρσματξϋπ ενξπλιρμξϋ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ, εκπαίδεσρηπ ή άλλα
παοϊμξια.



Καςηγξοία B: ςξ βοαβείξ μπξοεί μα πεοιλαμβάμει μια εκπαιδεσςική εκδοξμή (π.υ. ρε εγκαςαρςάρειπ
αμαμεόριμηπ εμέογειαπ) για ςξσπ μικηςέπ και ςημ ςάνη ςξσπ, εμεογειακή εκπαίδεσρη, ρσμδοξμή ρε
επιρςημξμικϊ πεοιξδικϊ, δημξρίεσρη ςξσ υεδίξσ μαθήμαςξπ ρε ενειδικεσμέμξ πεοιξδικϊ, ρσρκεσέπ
ποάριμηπ εμέογειαπ ή άλλα παοϊμξια.



Καςηγξοία Γ: ςξ βοαβείξ μπξοεί μα πεοιλαμβάμει ξπςικξακξσρςικϊ ενξπλιρμϊ, σλικϊ για πεοαιςέοχ
εκρςοαςείεπ ατϋπμιρηπ και εμημέοχρηπ, σπξρςήοινη για ςη διξογάμχρη μιαπ ρυξλικήπ εκδήλχρηπ,
ρσρκεσέπ ποάριμηπ εμέογειαπ ή άλλα παοϊμξια.

ΒΑΒΕΛΑ ΓΛΑ ΦΟΕΛΣ ΡΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΚΑΚΟΛΣ ΤΛΚΑ:
Με ςημ εσκαιοία ςχμ εθμικόμ ςελεςόμ απξμξμήπ βοαβείχμ, έμα ειδικϊ βοαβείξ θα απξμεμηθεί ρε ϊρξσπ σπξρςήοιναμ με
επιςσυία ςημ εκρςοαςεία (ϊπχπ ςξ διξικηςικϊ ποξρχπικϊ ςξσ ρυξλείξσ, ςιπ ςξπικέπ αουέπ ή ςξσπ αμςιποϊρχπξσπ ςξσ
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Σϋπξσ). Σα ρυξλεία μπξοξϋμ μα ποξςείμξσμ για ςξ βοαβείξ έμα τξοέα πξσ ρσμέβαλε καθξοιρςικά ρςημ ιρςξρελίδα
www.U4energy.eu, ϊπξσ θα αμακξιμχθξϋμ ξι μικηςέπ.
Σα βοαβεία μπξοεί μα πεοιλαμβάμξσμ: Μία επίρκεφη ρε έμα επιρςημξμικϊ κέμςοξ/μξσρείξ/έκθερη, ρσρκεσέπ/γκάςζες
πξσ καςαμαλόμξσμ ποάριμη εμέογεια, ξοαςϊςηςα ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ U4energy ή άλλα.
Τα βοαβεία θα αμακξιμωθξύμ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ U4energy ποιμ ςξ ςέλξπ ςωμ διαγωμιρμώμ.

ΝΟΜΛΚΑ ΚΑΛ ΘΚΛΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ
Η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ςοξπξπξιήρει ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ αμά πάρα ρςιγμή.
Οπξιαδήπξςε ειδξπξίηρη ή πιθαμέπ αλλαγέπ θα δημξριεϋξμςαι ρςημ ιρςξρελίδα και θα ιρυϋξσμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ
δημξρίεσρηπ. Ποιμ ςημ σπξβξλή ςηπ ρσμμεςξυήπ, θα ποέπει μα δξθεί ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςα παοακάςχ ρημεία:


Όλξι ξι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα ρσμμξοτόμξμςαι με ςξσπ Δσοχπαψκξϋπ μϊμξσπ πεοί πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ.



Οι ρσμμεςξυέπ δεμ επιςοέπεςαι μα πεοιλαμβάμξσμ δηλόρειπ, γεγξμϊςα, πληοξτξοίεπ ή παοαπξμπέπ πξσ
εμδευξμέμχπ μειόμξσμ ή βλάπςξσμ κάπξιξ άλλξ άςξμξ ή ξμάδα αμθοόπχμ, ξϋςε δηλόρειπ, εικϊμεπ, γεγξμϊςα,
πληοξτξοίεπ ή παοαπξμπέπ πξσ εμδευξμέμχπ εμθαοοϋμξσμ ςη δίχνη αμθοόπχμ ρςξ ϊμξμα ςηπ τσλήπ, ςηπ
άπξφηπ, ςηπ εθμικϊςηςαπ, ςξσ τϋλξσ, ςηπ θοηρκείαπ, ςηπ επαγγελμαςικήπ απαρυϊληρηπ ή άλληπ πεπξίθηρηπ,
ξϋςε επιςοέπεςαι ξι ρσμμεςξυέπ μα εμθαοοϋμξσμ ςημ εγκλημαςική ρσμπεοιτξοά ή μα παοαβιάζξσμ ςξ μϊμξ.



Θεχοείςαι δεδξμέμξ ϊςι ϊλα ςα άςξμα πξσ έυξσμ τχςξγοατηθεί ή βιμςεξρκξπηθεί έυξσμ ξι ίδιξι (ή ξι γξμείπ
ςξσπ) δόρει ςη ρσγκαςάθερή ςξσπ για μα δημξριεσςεί ςξ σλικϊ.

Σημείωρη: Η ρσμμεςξυή μπξοεί μα απξκλειρςεί αμ παοαβιάζει ξπξιξμδήπξςε απϊ ςξσπ καμξμιρμξϋπ πξσ παοξσριάζξμςαι
σπϊ ςξμ ςίςλξ «Νξμικά και ηθικά ζηςήμαςα».

ΣΘΜΕΜΩΜΑ ΡΕΜ ΡΝΕΥΜΑΤΛΚΙΣ ΛΔΛΟΚΤΘΣΜΑΣ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΣΜΑΣ ΡΟΣΩΡΛΚΪΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ
Σιπ ρημειόρειπ ασςέπ μπξοείςε μα βοείςε ρςημ ιρςξρελίδα ή παςόμςαπ απεσθείαπ εδό!

ΣΘΜΑΝΤΛΚΆ ΣΘΜΕΜΑ ΡΟΥ ΡΖΡΕΛ ΝΑ ΚΥΜΠΣΑΣΤΕ


Όλα ςα ρυξλεία πξσ δήλχραμ ρσμμεςξυή θα παοαλάβξσμ έμα φητιακϊ πακέςξ.



Η πϋλη ςξσ U4energy πεοιλαμβάμει μια καςηγξοία πϊοχμ με υοήριμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ και πληοξτξοίεπ πξσ
μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ εμςϊπ και εκςϊπ ςηπ ςάνηπ.



ε μημιαία βάρη, θα δημξριεϋξμςαι ειδηρεξγοατικά άοθοα πξσ πεοιλαμβάμξσμ «εμεογειακέπ» ρσμβξσλέπ για
διάτξοα θέμαςα, καθόπ επίρηπ και εμημεοχμέμεπ ειδήρειπ ρε επίπεδξ ΔΔ και εθμικϊ.



Με εναίοερη ςη διαγχμιρςική καςηγξοία Β, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα εογαρςξϋμ ρε ξμάδεπ σπϊ ςημ
καθξδήγηρη εκπαιδεσςικξϋ.
Καςά ςη διάοκεια ςηπ διαγχμιρςικήπ πεοιϊδξσ, απϊ ςξ επςέμβοιξ 2010 χπ ςξμ Μάιξ 2011, θα ξογαμόμξμςαι
δοαρςηοιϊςηςεπ για ςα ρσμμεςέυξμςα ρυξλεία. Μείμεςε ρσμςξμιρμέμξι ρςξ www.U4energy.eu για μα μάθεςε για
Σεπτζμβριοσ 2010 – Μάιοσ 2011
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ςημ εβδξμάδα U4energy, ςξ κξσίζ ςξσ U4energy και άλλεπ εκδηλόρειπ. Σα ρυξλεία θα ποξςοέπξμςαι ςακςικά μα
παοέυξσμ αμαςοξτξδϊςηρη αματξοικά με ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ U4energy ρςιπ ξπξίεπ ρσμμεςέυξσμ.

ΓΛΩΣΣΑΛ
Καςηγξοία A:


Εμέογεια: ηλεκςοξδϊςηρη (ηλεκςοικϊ οεϋμα) και θέομαμρη (τσρικϊ αέοιξ ή πεςοέλαιξ ενχςεοικήπ καϋρηπ).



Μέςοα ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ: δοάρειπ πξσ διενάγξμςαι για ςη μείχρη ςηπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ.



Συέδιξ Ενξικξμόμηρηπ Εμέογειαπ: ςξ υέδιξ απξςελείςαι απϊ μια λίρςα εταομξρμέμχμ μέςοχμ ενξικξμϊμηρηπ
εμέογειαπ, απξςελερμάςχμ πξσ εναρταλίρςηκαμ ρςξ πλαίριξ ςηπ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ, ξικξμξμικά ξτέλη
και μείχρη ςξσ CO2 (Δογαλείξ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ), ανιξλϊγηρη ςηπ ατϋπμιρηπ και ρσμπεοιτξοάπ ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ ρε ρυέρη με ςη υοήρη εμέογειαπ (Δοχςημαςξλϊγιξ).



«Χοξμιά αματξοάπ» (υοξμιά c-1): 1 Οκςχβοίξσ 2009 χπ 30 Αποιλίξσ 2010



«Χοξμιά διαγωμιρμξύ» (υοξμιά c): 1 Οκςχβοίξσ 2010 χπ 30 Αποιλίξσ 2011



Διαγωμιρςική πεοίξδξπ: 16 επςεμβοίξσ 2010 χπ 16 Μαΐξσ 2011.

Καςηγξοία B & Γ:


Ποωςαουική εμέογεια: αματέοεςαι ρςξ οεϋμα (ηλεκςοικϊ), ςη θέομαμρη (τσρικϊ αέοιξ, πεςοέλαιξ ενχςεοικήπ
καϋρηπ, κάοβξσμα κλπ.) και ςη μεςατξοά.



Συέδιξ Μαθήμαςξπ: Ποϊκειςαι για λεπςξμεοή πεοιγοατή ςηπ διαδικαρίαπ παοάδξρηπ εμϊπ μεμξμχμέμξσ
μαθήμαςξπ εκ μέοξσπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ. Έμα υέδιξ Μαθήμαςξπ καςαρςοόμεςαι απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ, για μα
καςεσθϋμει ςη διδαρκαλία ρςημ ςάνη. Ποέπει μα είμαι ρσμξπςικϊ, αλλά μα παοέυει ςιπ απαοαίςηςεπ
πληοξτξοίεπ.



Συέδιξ Εκρςοαςείαπ: ποϊκειςαι για έγγοατξ πξσ πεοιγοάτει ςα μείζξμξπ ρημαρίαπ ρημεία ςηπ εκρςοαςείαπ ραπ
– ςξσπ ρςϊυξσπ, ςξ κξιμϊ, ςα μημϋμαςα, ςα εογαλεία, ςξ ποϊγοαμμα και ςη μέθξδξ ανιξλϊγηρηπ πξσ
υοηριμξπξιείςε. Σα μέρα επικξιμχμίαπ μπξοεί μα πεοιλαμβάμξσμ κάθε μξοτήπ γοαπςή, ποξτξοική και
ηλεκςοξμική αλληλεπίδοαρη με ςξ κξιμϊ. Δπίρηπ, ςα εογαλεία μπξοξϋμ μα ρσμίρςαμςαι μεςανϋ άλλχμ απϊ
διαδικςσακή επικξιμχμία, έμςσπεπ εκδϊρειπ, βίμςεξ, παοξσριάρειπ power point, εικϊμεπ, έοεσμεπ, αματξοέπ,
απεσθείαπ αλληλεπιδοάρειπ με ςα ΜΜΔ, πιρςξπξιηςικά και βοαβεία, ξμιλίεπ, σλικϊ «εςαιοικήπ» ςασςϊςηςαπ
(κεταλίδεπ, λξγϊςσπξσπ κ.ά).



Διαγωμιρςική πεοίξδξπ: 16 επςεμβοίξσ 2010 χπ 16 Μαΐξσ 2011.
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ΛΜΣΤΑ ΣΘΜΕΜΩΝ ΡΟΣ ΖΛΕΓΧΟ

Ποιμ τξοςώρεςε ςιπ ρσμμεςξυέπ για ςξ διαγωμιρμό ςξσ U4energy, υοηριμξπξιείρςε ασςή ςη λίρςα ελέγυξσ για μα
βεβαιωθείςε όςι έυεςε έςξιμξ όλξ ςξ σλικό!
Τελική ημεοξμημία 16 Μαΐξσ 2011 ποιμ ςα μεράμσυςα!
Καςηγξοία A

Σημειώςτε !



Μια εικϊμα αμςιποξρχπεσςική ςηπ ρσμμεςξυήπ ραπ



Σξ δικϊ ραπ υέδιξ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ: πεοιλαμβάμει ειραγχγή πξσ πεοιέυει ςξσπ
ρςϊυξσπ, ςημ επιδιχκϊμεμη μείχρη, αμ σπάουει, και ςξ κξιμϊ – ρςϊυξπ, ςξμ καςάλξγξ ςχμ
μέςοχμ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ πξσ ελήτθηραμ, ςα απξςελέρμαςα πξσ ελήτθηραμ και



ρσμπεοάρμαςα/ρυϊλια. Μέγιρςξ ϊοιξ 3 ρελίδεπ δηλ. ~1.500 λένειπ.
Σξ Δογαλείξ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ ρσμπληοχμέμξ (αουείξ Excel)



Σα 2 απαμςημέμα Δοχςημαςξλϊγια (Word/pdf)



1 ποξαιοεςικϊ αμςικείμεμξ, ϊπχπ τχςξγοατία, βίμςεξ ή παοξσρίαρη ρε PowerPoint
(Βεβαιχθείςε ϊςι αματέοεςε ξπξιξδήπξςε ποξαιοεςικϊ σλικϊ ρςξ Παοάοςημα ςξσ υεδίξσ

ραπ).
Καςηγξοία B


Μια εικϊμα αμςιποξρχπεσςική ςηπ ρσμμεςξυήπ ραπ



Σξ υέδιξ Μαθήμαςϊπ ραπ: Σξ υέδιξ ποέπει μα δίμει πληοξτξοίεπ για ςξσπ ρςϊυξσπ και ςξ
ρκξπϊ, ςα σλικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι, ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ποξςείμξμςαι, ςημ
επαλήθεσρη ςηπ καςαμϊηρηπ εκ μέοξσπ ςξσ μαθηςή, ςα απξςελέρμαςα πξσ επιςσγυάμξμςαι και
ςα ποξρχπικά ραπ ρυϊλια. Μέγ. 3 ρελίδεπ (~ 1500 λένειπ).



Τπξρςηοικςικά ςεκμήοια (ποξαιοεςικά): τχςξγοατίεπ, βίμςεξ, παοξσριάρειπ powerPoint,
διαδικςσακά εογαλεία (χπ 2 αμςικείμεμα): Μημ νευάρεςε μα ςα αματέοεςε ρςξ παοάοςημα ςξσ
υεδίξσ ραπ.

Καςηγξοία C


Μια εικϊμα αμςιποξρχπεσςική ςηπ ρσμμεςξυήπ ραπ



Σξ υέδιξ Δπικξιμχμίαπ ραπ: πεοιλαμβάμει, μεςανϋ άλλχμ, έμαμ καςάλξγξ ειλημμέμχμ
δοάρεχμ, ςα καμάλια διάδξρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ, ςα ιδιαίςεοα
γμχοίρμαςα ςηπ εκρςοαςείαπ, ςξσπ πϊοξσπ πξσ ανιξπξιήθηκαμ και ςημ εταομξγή ςξσ
υοξμξδιαγοάμμαςξπ. Μεγ. 3 ρελίδεπ (~1.500 λένειπ).
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Τπξρςηοικςικά ςεκμήοια: μα σπξβάλεςε πξλσμερικά αουεία χπ απϊδεινη ςχμ δοάρεόμ ραπ.
Ασςά μπξοξϋμ μα απαοςίζξμςαι απϊ έμα ή πεοιρρϊςεοα αμςικείμεμα (χπ 5), ϊπχπ
τχςξγοατίεπ, βίμςεξ, ζχγοατιέπ, ατίρεπ, κάοςεπ ή άλλα. Μημ νευάρεςε μα ςα αματέοεςε ρςξ
Παοάοςημα ςξσ υεδίξσ ραπ.
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