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1. Δηζαγσγή 

Πξηλ απφ 80 ρξφληα, ν Le Corbusier (Διβεηφο αξρηηέθηνλαο, δηάζεκνο γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζε απηφ πνπ θαιείηαη ζήκεξα μοντερνισμός) έγξαςε φηη “ην ζπίηη 

είλαη κία κεραλή ζηελ νπνία δνχκε”. Σν “ζπίηη - κεραλή” δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

ιχζεη ην πξφβιεκα ζηέγαζεο ησλ εξγαηψλ ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα. Όκσο, ελψ δφζεθε ιχζε ζην ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα, 

δεκηνπξγήζεθαλ άιια πξνβιήκαηα φπσο θαηαζηξνθή θπζηθψλ πφξσλ θαη ξχπαλζε. 

<<Σν “ζπίηη-κεραλή” σο “θαηνηθία καδηθήο παξαγσγήο”, ζρεδηαζκέλν λα ζηέθεηαη 

πάλσ ζε θνιψλεο (pilotis) ελλνηνινγηθά αιιά θαη πξαθηηθά, δηαρσξίζηεθε θαη 

απνκνλψζεθε απφ ην πεξηβάιινλ. Σν “ζπίηη-κεραλή” αληί λα ελαξκνλίδεηαη κε ην 

θιίκα, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ κε ελεξγνβφξεο κεραλέο. Όηαλ ππεξζεξκαίλεηαη, 

ρξεζηκνπνηεί (ειεθηξηθφ) θιηκαηηζκφ. Όηαλ θξπψλεη, θαίεη πεηξέιαην γηα ζέξκαλζε. 

Όηαλ δελ έρεη επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ ηε κέξα, ρξεζηκνπνηεί (ειεθηξηθά) θψηα. Γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ, αληί λα αμηνπνηεί ηα πιηθά ελφο ηφπνπ, απαηηεί βηνκεραληθά 

πιηθά πνπ απαηηνχλ ελέξγεηα παξαγσγήο θαη ελέξγεηα κεηαθνξάο απφ ρηιηάδεο 

ρηιηφκεηξα καθξηά. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαηαλαιψλεη θπζηθνχο πφξνπο θαη 

παξάγεη απφβιεηα. Σν απνηέιεζκα είλαη ην “ζπίηη-κεραλή” λα έρεη εμειηρζεί ζε έλα 

ελεξγνβφξν θαη πεξηβαιινληηθά θαηαζηξνθηθφ νξγαληζκφ, πνπ επηβαξχλεη, ην 

πεξηβάιινλ θαη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο>> [ Roaf, Fuentes, Thomas, 

"Ecoδοκείλ"] 

2. θνπόο 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηαπηζηψζνπκε ηα νθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ελφο βηνθιηκαηηθνχ ζπηηηνχ, ηφζν γηα ηνπο ελνίθνπο ηνπ, φζν θαη 

γηα ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα.  

Σν ζέκα επηιέρηεθε κε θξηηήξην ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε ηνκείο φπσο 

ην πεξηβάιινλ, ε πγεία, ε ελέξγεηα, θαη ε πνηφηεηα δσήο γεληθφηεξα. Δπηπιένλ ελ 

κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε νη λα γλσξίζνπκε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πνπ ζπκβάιινπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα επειπηζηνχκε 

φηη ζα γίλεη θαηαλνεηφ πφζεο δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://bioepalamar.wikispaces.com/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%82
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3.Ζ Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή 

Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνηθνλνκήζνπκε 

ελεξγεία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ,ρσξίο λα κεηψζνπκε ηα επίπεδα δηαβίσζεο καο ζηα 

θηήξηα εθκεηαιιεπφκελνη λέα ζπζηήκαηα, ηερλνινγίεο θαη πιηθά θαη θπξίσο ηηο 

αλαλεψζηκεο πήγεο ελεξγείαο ( φπσο ηνλ ήιην, ηνλ αέξα, ηελ γεσζεξκία θαη ηε 

βηνκάδα ). 

Βαζηθέο παξάκεηξνη ζηελ βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή είλαη: 

α) ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,  

β) Ο ειηαζκφο,  

γ) ο εμαεξηζκφο,  

δ) ε επίδξαζε ησλ αλέκσλ ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ,  

ε) ε ζεξκηθή αδξάλεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ,  

δ) νη απνιαβέο εμαηηίαο ησλ ζηαζεξψλ ζεξκνθξαζηψλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο,  

ε) ε γχξσ βιάζηεζε θαη ν δνκεκέλνο πεξίγπξνο,  

ζ) ε ρξήζε πιηθψλ θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ. 

 

Ζ νκάδα καο ρσξίζηεθε ζε 4 ππννκάδεο φπνπ ε θάζε κία αλέιαβε λα εμεηάζεη ηηο 

παξακέηξνπο απφ  ηέζζεξεηο πιεπξέο:  Ήιηνο θαη Δλέξγεηα,  Ήιηνο θαη Τιηθά, 

Δπίδξαζε ησλ Αλέκσλ θαη Φπζηθφ Αεξηζκφ. 

3.1 Ήιηνο θαη Δλέξγεηα 

Ζ ειηαθή ελεξγεία ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ ειηαθά ζπζηήκαηα:  

α) Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη 

εθείλα πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία γηα ζέξκαλζε ή ςχμε θαη δελ θάλνπλ 

ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά ηεο 

ζεξκφηεηαο πξνο ην ρψξν(ζεξκνθήπην ή ειηαθφο 

ρψξνο, ην ζεξκνζίθσλν παλέιν, αεξηνζπιιέθηεο, 

ηνηρνπνηία κε δηαθαλή κφλσζε ). Αλαγθαία 
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πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηελ ειηαθή ελέξγεηα, είλαη έλαο 

θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα επηηξέπεη : 

• Σε κέγηζηε ειηαθή ζπιινγή 

• Σε κέγηζηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα 

• Σηο ειάρηζηεο ζεξκηθέο απώιεηεο 

β) Δλεξγεηηθά ειηαθά 

ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ζπιιέγνπλ ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηε κεηαθέξνπλ κε ηε 

κνξθή ζεξκφηεηαο ζε λεξφ, αέξα ή 

ζε θάπνην άιιν ξεπζηφ. Ζ 

ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη είλαη 

αξθεηά απιή θαη ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο ζε ζεξκηθέο ρξήζεηο 

ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

είλαη ε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, νη γλσζηνί ζε 

φινπο ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο. 

γ) Φσηνβνιηατθα ειηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη 

εθείλα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

3.2. Ήιηνο & Τιηθά 

ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα πιηθά 

ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηα πιηθά απνζήθεπζεο ηεο ζεξκφηεηαο. Σα 

πιηθά ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη δηαθαλή θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

επηινγή ηνπο είλαη:  

 Αηζζεηηθή (γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ φςεσλ ησλ θηεξίσλ) 

 Ζ αληνρή (ηθαλή λα παξαιακβάλεη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο απφ 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη αλεκνπηέζεηο) 
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 ην βάξνο πνπ κπνξεί λα θέξεη  ην ζηνηρείν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ην 

δηαθαλέο πιηθφ 

 ην θόζηνο αγνξάο (πνπ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν γηα λα κελ 

επηβαξχλεηαη ε θαηαζθεπή).  

 

Σα ζπλεζέζηεξα δηαθαλή πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θηηξηαθέο θαηαζθεπέο 

είλαη:  

 νη παινπίλαθεο 

Οη παινπίλαθεο είλαη άθακπηνη, εκθαλίδνπλ αληνρή ζηηο θαηξηθέο 

κεηαβνιέο, ζην θσο θαη ζηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Μεηνλέθηεκα είλαη ην 

βάξνο θαη ε κηθξή αληνρή ηνπο ζε κεραληθή θξνχζε, εθηφο εάλ έρνπλ 

ππνζηεί αλάινγε επεμεξγαζία.  

 ηα ζθιεξά πιαζηηθά (αθξπιηθά, πνιπεζηεξηθά θαη πνιπθαξβνληθά) 

 Σα ζθιεξά πιαζηηθά αλήθνπλ ζηα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή. Αλάινγα κε 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ρεκηθή ζχζηαζε δηαθξίλνληαη ζε:  

 αθξπιηθά 

 ζε πνιπεζηεξηθά 

 ζε πνιπθαξβνληθά 

 πξντφληα πνιπαηζπιελίνπ.  

 ε δηαθαλήο ζεξκνκόλσζε.  

Δκθαλίδνπλ κεγάιε αληνρή ζε κεραληθή θξνχζε θαη έρνπλ κηθξφηεξν 

βάξνο απφ ην θνηλφ γπαιί. Μεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη έρνπλ 

ζπγθξηηηθά κε ην θνηλφ γπαιί, κηθξφηεξν ζπληειεζηή ειηαθνχ 

ζεξκηθνχ θέξδνπο θαη κηθξφηεξε αληίζηαζε ζηε θσηηά.  

 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο είλαη πιηθά κε 

κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη ηα πην ηθαλά πιηθά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο ζηα ειηαθά παζεηηθά ζπζηήκαηα είλαη:  

 ην ζθπξόδεκα (φπνπ εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα φηη είλαη ζπγρξφλσο πιηθφ κε 

κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη ζηνηρείν ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ) 

 ε πέηξα 

 νη σκόπιηλζνη 

 νη νπηόπιηλζνη  
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 ηα θεξακηθά πιαθίδηα. Δίλαη ηα πιηθά πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο θαη επελδχνπλ ηνίρνπο θαη δάπεδα. Σα πιηθά 

αιιαγήο θάζεο, είλαη ζρεηηθά λέα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

επηιεγκέλεο ζέζεηο κέζα ζε εηδηθέο δεμακελέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο 

ζεξκφηεηαο.  

 

3.3 Δπίδξαζε ησλ Αλέκσλ 

Ζ πξνζηαζία ηνπ θηεξίνπ απφ ηνπο ςπρξνχο, ρεηκεξηλνχο αλέκνπο επηηπγράλεηαη κε 

θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ζην άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ: κε ηε θχηεπζε 

αεηζαιψλ δέληξσλ ή ρακειήο βιάζηεζεο ή αλεκνθξάθηε γηα ηελ εθηξνπή ησλ 

αλέκσλ (ρήκα ) ή κε ηελ πξφβιεςε θαηάιιεισλ πξνεμνρψλ ζην θέιπθνο ηνπ 

θηεξίνπ. 

 

Δθηξνπή ςπρξνχ αλέκνπ κε ηελ ρξήζε αλεκνθξάθηε, δέληξσλ ή ζάκλσλ: 

(α) νη ζπκπαγείο θξάθηεο πξνθαινχλ ζηξνβηιηζκνχο, ελψ νη δηάηξεηνη -ζπλδπαζκφο 

ζάκλσλ θαη δέληξσλ- απμάλνπλ ηε δψλε εξεκίαο. 

(β) Εψλε επίδξαζεο αλεκνθξάθηε, αλάινγα κε ηε κνξθή θαη ην πάρνο ηνπ. 

(γ) Ηθαλφηεηα κείσζεο ηεο δηείζδπζεο ηνπ αλέκνπ απφ αλεκνθξάθηεο δηαθφξσλ 

ηχπσλ. 

 

https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/anartesechoristitlo/japan047 2011-04-18, 11_45_49.jpg?attredirects=0
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3.4.  Φπζηθόο Αεξηζκόο 

Ο θπζηθφο αεξηζκφο είλαη βαζηθφο ξφινο γηα ηελ πγεία ηνλ 

αλζξψπσλ πνπ δνπιεχνπλ θαη εξγάδνληαη ζε κηα εηαηξία ή 

πνπ είλαη καζεηέο ζε ζρνιεία θαη βαζηθά ζε φινπο ηνπο 

θιεηζηνχο ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη. Αθφκα παίδεη 

θαη κεγάιν ξφιν ζηελ ζεξκφηεηα ησλ θηεξίσλ. 

Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θπζηθνχ αεξηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θηεξίσλ είλαη : 

 Ζ θαηεχζπλζε ησλ δξνζεξψλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή, 

 Οη θαηαζθεπαζηηθέο ξπζκίζεηο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ, 

 Ζ ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ.  

Ζ θίλεζε ηνπ δξνζεξνχ αέξα κέζα ζην θηήξην απνκαθξχλεη ηελ πιενλάδνπζα 

ζεξκφηεηα πξνο ην χπαηζξν. Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θπζηθνχ 

αεξηζκνχ είλαη: 

α) Ζ δηεχζπλζε θαη ε έληαζε ησλ δξνζεξψλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή ηε ζεξηλή πεξίνδν, 

β) Ζ ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ζην θηήξην, 

γ) Ζ ρξήζε ηνπ θηεξίνπ.  

Ζ ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θηηξίνπ είλαη ε βαζηθφηεξε ηερληθή γηα ηε 

κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ ελφο θηηξίνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαζψο ε ειηαθή 

αθηηλνβνιία ε νπνία εηζέξρεηαη κέζα απφ ηα αλνίγκαηα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεγή 

ζεξκφηεηαο.  

Ζ ζσζηή ειηνπξνζηαζία είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνηηθή εθαξκνγή θάζε 

άιιεο ηερληθήο γηα ην δξνζηζκφ ελφο θηηξίνπ, είηε απηφο γίλεηαη κε θπζηθφ είηε κε 

ηερλεηφ ηξφπν. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ κέζα ζηνπο ρψξνπο ζε αλεθηά επίπεδα θαη, ζπλεπψο ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο.  

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζηε κείσζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

αηρκήο πνπ πξνθχπηεη, θαζψο ππάξρεη 
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ζεκαληηθά κεησκέλε ζεξκηθή επηβάξπλζε απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ 

ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε εηζεξρφκελε 

αθηηλνβνιία ην θαινθαίξη, ζπλδπάδνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα θπζηθνχ θσηηζκνχ, 

αεξηζκνχ θαη ζέαο θαη θπζηθά, λα κελ εκπνδίδεη ηνλ απαξαίηεην ειηαζκφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Δπίζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ν ειηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ 

θαηά ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο (άλνημε - θζηλφπσξν).  

Ζ κέγηζηε απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηε ζεξηλή πεξίνδν ζπκβαίλεη ζηα 

δψκαηα, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη φξνθνη ησλ θηεξίσλ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

επηβαξπκέλνη. Δπνκέλσο ζπληζηψληαη: 

. ∆ψκαηα αλνηρηνχ ρξψκαηνο ή κε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα ή κε θχηεπζε 

(θπηεκέλα δψκαηα), 

. Δμσηεξηθνί ηνίρνη αλνηρηνχ ρξψκαηνο, θπξίσο νη δπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαζψο θαη θπηεκέλνη ηνίρνη κε αλαξξηρεηηθά θπηά ή θαηαθφξπθνη θήπνη (vertical 

gardens). 
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4.Φσηνγξαθίεο Βηνθιηκαηηθώλ θηεξίσλ  

 

ΥΟΛΔΗΟ:  

Σν 9ν λεπηαγσγείν Αγίνπ Γεκεηξίνπ είλαη έλα βηνθιηκαηηθό ζρνιείν, κε 

ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη «πξάζηλε» ιεηηνπξγία  
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5ν Γπκλ. & 6ν Λύθεην Ακαξνπζίνπ  
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5. Ζ επίζθεςή καο ζε ελεξγεηαθό ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ  

ηηο 15 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε κηα 

εθδξνκή ζε έλα βηνθιηκαηηθφ 

θηίξην ζηελ πεξηνρή ΚΑΣ 

Κεθηζηάο. Δλψ πεξηκέλακε λα 

έξζεη ν κεραληθφο  

ζπδεηνχζακε γηα ην πψο 

πεξίπνπ είλαη έλα 

βηνθιηκαηηθφ θηίξην θαη ηη πξέπεη λα έρεη θαη παξαηεξνχζακε ηα αλνίγκαηα, ηα 

κεγάια ηδάκηα. Όηαλ ήξζε ν κεραληθφο καο θαηαηφπηζε πεξηζζφηεξν γηα ηηο  

ιεηηνπξγίεο  ηνπ,   θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη φηη έρεη δηπιά ηδάκηα γηα 

λα αξγεί λα έξζεη ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ καο θαη 

αθφκε φηη ην ζπίηη πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηα λφηηα γηα λα έρεη ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα λα δήζεη έλαο άλζξσπνο κέζα ρσξίο λα θαηαλαιψλεη πνιιή ελέξγεηα. 

Κάηη άιιν πνπ παξαηεξήζακε είλαη φηη ζηα αξηζηεξά ηνπ ζπηηηνχ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

ηδάκηα έηζη ψζηε ην κεζεκέξη λα κπαίλεη ν Ήιηνο κέζα.  Δπηπξφζζεηα ζηελ ηαξάηζα 

έρεη  θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα γηα λα ρξεζηκνπνηείηε ν Ήιηνο γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο. Σέινο καο είπε φηη ην ζπίηη ζεξκαίλεηαη κε βηνκάδα θαη φηη ζα έρεη 

ελεξγεηαθφ ηδάθη. 
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6. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ 
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7. Πιενλεθηήκαηα - Οηθνλνκηθά Οθέιε 

 Ληγόηεξα έμνδα ζπληήξεζεο. Έλα ζπκβαηηθφ ζπίηη κε κπεηφλ θαη ηνχβιν, 

αθφκα θαη κφλσζε λα έρεη αλάκεζα απφ ηα ηνχβια, είλαη ζίγνπξν φηη κεηά 

απφ ην πνιχ 5 ρξφληα ζα εκθαλίζεη κνχρια θαη πγξαζία ζηελ εμσηεξηθή ή 

ζηελ εζσηεξηθή ηνπ ηνηρνπνηία ιφγσ ηνπ φηη ε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ 

ηνχβινπ ζην λεξφ είλαη κεγάιε, (αλάινγα θαη ηελ πεξηνρή πνπ βξηζθφκαζηε 

βέβαηα).  

 Τςειή πνηόηεηα ζεξκνκόλσζεο. Σα πιηθά καο δελ παξέρνπλ πςειήο 

πνηφηεηαο κφλσζε κέζα θαη έμσ, θάηη πνπ ε ζπκβαηηθή δφκεζε δελ κπνξεί λα 

ην πεηχρεη εχθνια.  ε κηα κέζε θαηνηθία πνπ ρξεηάδεηαη (φπσο ππνινγίζακε 

πην πάλσ) 19.200 Kwh Υ 0,061 €/kWh = 1.171,20 € .Γειαδή ρξεηαδφκαζηε 

1.171,20 € πεηξέιαην γηα λα ζεξκάλνπκε ην ζπίηη καο ην ρξφλν. Γηα κηα 

θαηνηθία ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αληίζηνηρα ρξεηαδφκαζηε 4800 

Kwh Υ 0,061 €/kWh = 292,80 €. Γειαδή ρξεηαδφκαζηε 292,80 € πεηξέιαην 

γηα λα ζεξκάλνπκε ην ζπίηη καο ην ρξφλν. (Αλ βέβαηα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ιέβεηα πεηξειαίνπ). Απηφ ζεκαίλεη φηη εμνηθνλνκνχκε ηνπιάρηζηνλ 878,40 €/ 

ρξφλν ζε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ, απιά θαη κφλν απφ ηελ θαιχηεξε κφλσζε 

ηνπ ζπηηηνχ καο. Αλ θπζηθά βειηηψζνπκε θαη ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο 

θαηαλάισζεο (δεζηφ λεξφ, ςχμε, θσηηζκφ , ζπζθεπέο) κπνξνχκε λα 

εμνηθνλνκήζνπκε έλα αξθεηά κεγάιν πνζφ ην ρξφλν ίζν πνιιέο θνξέο κε ην 

κεληαίν εηζφδεκα καο. Αλ ππνινγίζνπκε δε θαη ην κεδεληθφ θφζηνο 

ζπληήξεζεο, ηφηε ηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδνπκε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα...!!! 

Έηζη επηηπγράλνπκε κηα κέζε ζσζηή ζεξκνθξαζία ζπηηηνχ ζηνπο 20 °C 

ρεηκψλα - θαινθαίξη (πνπ είλαη ε ηδαληθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα ηνλ 

άλζξσπν) ρσξίο λα θαηαλαιψζνπκε πεξίζζηα ελέξγεηα. Δίλαη ινηπφλ θηιηθφ 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Δίλαη επίζεο θηιηθά ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ άλζξσπν δηφηη δελ πεξηέρνπλ 

ηνμηθά (ρινξάλζξαθεο θαη ρινξνθζνξάλζξαθεο φπσο ε εμηιεαζκέλε 

πνιπζηεξίλε) θαη ηα πιηθά είλαη πιήξσο αλαθπθιψζηκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζηελ πεξίπησζε θσηηάο νη άλζξσπνη δελ δειεηεξηάδνληαη (ή αθφκα θαη 

πεζαίλνπλ) απφ ηηο αλαζπκηάζεηο! Δπίζεο ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα πνπ 

αθήλνπλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο είλαη ειάρηζην. 
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 Παξέρνπλ ππξνπξνζηαζία δηόηη ηα πεξηζζόηεξα πιηθά είλαη 

απηνζβελλχκελα κε δηάξθεηα αληνρήο ζηε θσηηά έσο 4 ψξεο. Σν δηάζηεκα 

απηφ είλαη πνιχ κεγάιν έηζη ψζηε κα κπνξέζνπκε θαη λα πξνιάβνπκε λα 

πξνζηαηεχζνπκε ην ζπίηη καο (αθνχ πξψηα απηφ έρεη πξνζηαηεχζεη εκάο θαη 

ην ζθειεηφ ηνπ).! 

 Ζ βηνθιηκαηηθέο θαηαζθεπέο εθηφο απφ ηε ζεξκνκφλσζε πνπ παξέρνπλ, 

παξέρνπλ θαη ερνκόλσζε, δίλνληαο ζαο ηελ απαξαίηεηε εζπρία θαη εξεκία 

πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζπίηη ζαο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαη ηνλ 

ζφξπβν ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

 Αμία κεηαπώιεζεο. Απφ ηηο 1/1/2014 ζα είλαη ππνρξεσηηθφ θάζε θαηνηθία 

πνπ ζα θαηαζθεπάδεηαη, λα ραξαθηεξίδεηαη σο πςειήο ελεξγεηαθήο, λα έρεη 

πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηαζθεπάδεηαη έλα 

βηνθιηκαηηθφ ζπίηη ψζηε λα είλαη 100% θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ.  
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8.Οη πξνηάζεηο καο γηα ην ρνιείν  

To 1o EΠ.Α.Λ. Ακαξνπζίνπ ην θηήκα  Μαθξπθψζηα  

 

 
 
Οη 7 πξνηάζεηο καο  
 

1. Θεξκνκόλσζε (δηπιά ηδάκηα , θνπθώκαηα αινπκηλίνπ, θαη παξάζπξα ζηηο 

αίζνπζεο ) 

2. Μόλσζε ηαξάηζαο 

3. Δάλ ππάξρνπλ ραξακάδεο γύξσ από ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα λα 

θιείζνπλ κε έλα κνλσηηθό πιηθό.  

4. Αιιαγή ζε παιαηά ζώκαηα θαινξηθέξ 

5. Υξεζηκνπνίεζε ιακπηήξσλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

6. Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ  

7.  Βάςηκν όισλ ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κε ζηεγαλσηηθά ρξώκαηα 
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9. Πεγέο 

 

1 http://www.chiff.com/society/green-home-game.htm 

2 http://www.klimahouse.gr/?gclid=CP_R2J_x8qsCFQKFDgodikgpOQ  

3 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=217512  

4 
http://www.4myhouse.gr/ArticlesCategory.aspx?catid=23&subcatid=160&gclid=CJGjl-
fw8qsCFcGGDgodQx_hJw  

5 http://www.tsipiras.gr/images/erga_grageio/spiti_pessadas.pdf  

6 http://www.vita.gr/html/ent/343/ent.2343.asp  

7 http://www.easyhomeprokat.gr/easy/content/view/47/68/lang,el/  

8 http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4547162  

9 http://www.slideshare.net/alexparadissis/ss-3821552 

10 http://www.newplanners.gr/services/item/150-free-house#story-start 

11 http://www.ioniki.net/index.php?option=com_content&view=article&id=273&Itemid=273  

12 http://www.gavalasarchitects.gr/english/index_en.html  

13 http://www.olympicvillagenews.gr/archives/257  

14 http://www.evonymos.org/greek/viewarticle2.asp?id=2005  

15 http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_09/04/2005_1283938  

16 http://ecoweek.netfirms.com/ecoweek/files/2009/files/handouts/ecoweek_handout2_12_09.pdf  

17 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=51156 

18 http://users.sch.gr/babaroutsoup/oikoik/katoikia/katoikiaprasini.htm  

19 http://www.maroussi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2272&cnode=319  

20 http://www.osk.gr/ 

21 http://media2.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ethnos/2010/04/17/ETH_1704_022_CMYK.pdf  

22 http://www.cres.gr/kape/education/bioclimatic_brochure.pdf  

23 http://www.econews.gr/2010/06/28/green-scholl-thessaloniki/ 

24 http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/916/1/antonopoluou.pdf  

25 http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/242/1/Ptychiaki25.pdf  

26 http://www.cres.gr/kape/education/Apeoikistika.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiff.com/society/green-home-game.htm
http://www.klimahouse.gr/?gclid=CP_R2J_x8qsCFQKFDgodikgpOQ
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=217512
http://www.4myhouse.gr/ArticlesCategory.aspx?catid=23&subcatid=160&gclid=CJGjl-fw8qsCFcGGDgodQx_hJw
http://www.4myhouse.gr/ArticlesCategory.aspx?catid=23&subcatid=160&gclid=CJGjl-fw8qsCFcGGDgodQx_hJw
http://www.tsipiras.gr/images/erga_grageio/spiti_pessadas.pdf
http://www.vita.gr/html/ent/343/ent.2343.asp
http://www.easyhomeprokat.gr/easy/content/view/47/68/lang,el/
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4547162
http://www.slideshare.net/alexparadissis/ss-3821552
http://www.newplanners.gr/services/item/150-free-house#story-start
http://www.ioniki.net/index.php?option=com_content&view=article&id=273&Itemid=273
http://www.gavalasarchitects.gr/english/index_en.html
http://www.olympicvillagenews.gr/archives/257
http://www.evonymos.org/greek/viewarticle2.asp?id=2005
http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_09/04/2005_1283938
http://ecoweek.netfirms.com/ecoweek/files/2009/files/handouts/ecoweek_handout2_12_09.pdf
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=51156
http://users.sch.gr/babaroutsoup/oikoik/katoikia/katoikiaprasini.htm
http://www.maroussi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2272&cnode=319
http://www.osk.gr/
http://www.osk.gr/
http://www.osk.gr/
http://www.osk.gr/
http://www.osk.gr/
http://www.osk.gr/
http://www.osk.gr/
http://www.osk.gr/
http://media2.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ethnos/2010/04/17/ETH_1704_022_CMYK.pdf
http://www.cres.gr/kape/education/bioclimatic_brochure.pdf
http://www.econews.gr/2010/06/28/green-scholl-thessaloniki/
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/916/1/antonopoluou.pdf
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/242/1/Ptychiaki25.pdf
http://www.cres.gr/kape/education/Apeoikistika.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Α.  Δξσηεκαηνιόγην θαη απνηειέζκαηα 

 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΓΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΓΑΙΑ  (Project) 

ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ 2011-2012 -  Α΄ ΣΓΣΡΑΜΗΝΟ - ΟΜΑΔΑ 2 

ΓΡΓΤΝΑ ME ΘΓΜΑ ΣΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

ΓΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

1) Φύιμ    Αγόνη □ 40 Κμνίηζη □ 55 

 

2) Ση ηάλε πάηε;  Ά Λοθείμο □ 35 Β Λοθείμο □ 60 

 

3) ε πμημ  βαζμό πηζηεύεηε όηη  γκωνίδεηε ηη ζεμαίκεη μ όνμξ  « Βημθιημαηηθή 

θαημηθία»; 

 

Α) Λίγμ □38  

Β) Μέηνηα □29  

Γ)  Ανθεηά □21  

Δ) Πάνα πμιύ θαιά □ 7 

 

4) Πμημ από ηα παναθάηω ζα ήηακ μ βαζηθόξ ιόγμξ ζα εθανμόδαηε βημθιημαηηθέξ 

ηεπκηθέξ ζημ ζπίηη ζαξ;  

Α) Γπηηογπάκεη ηεκ μηθνόηενε δοκαηή επίδναζε ζημ πενηβάιιμκ. □22 

Β) Γλμηθμκόμεζε εκένγεηαξ.      □56 

Γ) Σεκ επίηεολε ογημύξ πενηβάιιμκημξ δηαβίωζεξ.  □17 
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5)  Πμημ από ηα παναθάηω ζα ήηακ μ βαζηθόξ ιόγμξ πμο  ΔΓΝ  ζα εθανμόδαηε 

βημθιημαηηθέξ ηεπκηθέξ ζημ ζπίηη ζαξ;  

 

Α) Οηθμκμμηθμί ιόγμη        □30 

Β) Ιθακμπμίεζε από ηεκ οπάνπμοζα  ανπηηεθημκηθή   □41 

Γ) Άγκμηα βημθιημαηηθώκ ζοζηεμάηωκ – εθανμμγώκ   □24 

 

6) Ση είδμοξ ζένμακζε δηαζέηεη ε θαημηθία ζαξ;    

 

Α) Αοηόμαηε □    21   

Β) Κεκηνηθή □  36  

Γ) Δεκ γκωνίδω □38 

 

7) Ση ζύζηεμα ζένμακζεξ δηαζέηεη ε θαημηθία ζαξ; 

 

Α) Καοζηήναξ πεηνειαίμο       □47 

Β) Καοζηήναξ θοζηθμύ αενίμο        □23 

Γ) Καοζηήναξ λύιμο – θάνβμοκμο (ηδάθη)    □8 

Δ) ύζηεμα ζένμακζεξ με ειεθηνηθή εκένγεηα (π.π) Air Condition) □11 

Γ) οκδοαζμόξ ηωκ παναπάκω        □8 

 

8) Δηαζέηεη ημ ζπίηη ζαξ ζύζηεμα μείωζεξ ηωκ ζενμηθώκ απωιεηώκ θαη εηζνμώκ 

(ζενμμμμκωηηθά); 

 

Α) ΝΑΙ □   21  

Β) ΟΥΙ  □22  

Γ) Δεκ γκωνίδω □52 
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9) Ση ζοζηήμαηα  πνεζημμπμηείηε γηα ηε ζενμμμόκωζε ημο ζπηηημύ ζαξ; 

 (ζεμεηώζηε όζα ζέιεηε) 

Α) Δηπιά ηδάμηα     □38 

Β) Μόκωζε ημίπμο     □26 

Γ) Θενμμμμκωηηθό ζύζηεμα θμοθωμάηωκ  □16 

Δ) Κακέκα από ηα παναπάκω   □26 

 

10) Πμηεξ  μεζόδμοξ δνμζηζμμύ πνεζημμπμηείηε; (ζεμεηώζηε όζα ζέιεηε) 

Α) Φοζηθό Αενηζμό    □38 

Β) Ακεμηζηήναξ (μνμθήξ, επίγεημξ)  □25 

Γ) Κιημαηηζηηθό ηύπμο air condition  □41 

Δ) Ηιημπνμζηαζία (ζθίαζηνα, βιάζηεζε) □12 

 

11) Με ηη είδμοξ ζύζηεμα ζενμαίκεηε ημ κενό μηθηαθήξ πνήζεξ; (ζεμεηώζηε όζα ζέιεηε) 

 

Α) Ηιηαθό ζενμμζίθωκα       □58 

Β) Ηιεθηνηθό μπόϊιεν      □14 

Γ) Καοζηήναξ πεηνειαίμο-θοζηθμύ αενίμο                □7 

 

12) Έπεηε εθανμόζεη ηεπκηθέξ πνμζηαζίαξ από ημκ ήιημ θαη ημκ άκεμμ πνεζημμπμηώκηαξ 

βιάζηεζε;  

  

Α) ΝΑΙ □ 34  Β) ΟΥΙ  □61 

 

13)  Έπμοκ  εθανμμζηεί ζημ ζπίηη ζαξ ηεπκηθέξ εκίζποζεξ ημο θοζηθμύ θωηηζμμύ (ειηαθό 

θωξ) γηα ηε θωηαγώγεζε ηωκ εζωηενηθώκ πώνωκ; 

 

Α) ΝΑΙ □ 21   Β) ΟΥΙ  □32 Γ) Δεκ γκωνίδω □42 
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14) Έπεηε εθανμόζεη ζημ ζπίηη ζαξ ζοζηήμαηα Ακακεώζημωκ Πεγώκ Γκένγεηαξ (ειηαθόξ 

ζενμμζίθωκαξ, θωημβμιηαϊθά πάκει, αημιηθή, γεωζενμηθή εκένγεηα); 

 

Α) ΝΑΙ □ 55  Β) ΟΥΙ  □40 

 

15) Ακ καη, ηη ζύζηεμα Ακακεώζημωκ Πεγώκ Γκένγεηαξ έπεηε εθανμόζεη; 

 

Α) Ηιηαθό ζενμμζίθωκα  □47 

Β) Φωημβμιηαϊθά    □7 

Γ) Ακεμμγεκκήηνηεξ  □ 

Δ) Γεωζενμηθέξ ακηιίεξ  □ 

Γ) Καοζηήνα βημμάδαξ  □4 

Γοπανηζημύμε γηα ηε ζομμεημπή ζαξ !!!! 
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Β. Πξνγξακκαηηζκόο Γξάζεσλ Τπννκάδσλ 

ΤΠΟ_ΟΜΑΓΑ_1 

3/11 

 
10/11 

Α 
ΦΑΗ 

Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηνλ ηλιαζμό (ΗΛΙΟ ΚΑΙ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ) 

Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. κε ζύγρξνλεο 
κεζόδνπο ηζηνεμεξεύλεζεο. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεξίπνπ 250 
ιέμεηο). 
Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο 

24/11 
Β 
ΦΑΗ 

Οηθνλνκηθά νθέιε (κείσζε θαπζίκσλ θαη θόζηνπο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζέξκαλζεο, ςύμεο, αεξηζκνύ, θσηηζκνύ) 
Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. Φξεζηκνπνηήζηε 
εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο (Πεπίπος 450 λέξειρ). 

1/12 
Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ 
Γηακόξθσζε θαη θσηνηύπεζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

8/12 
Γ 
ΦΑΗ 

Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. 

15/12 Σπλέληεπμε κε Αξρηηέθηνλα. Βίληεν 

15/12 Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ 

22/12 

Γ 
ΦΑΗ 

Οινθιήξσζε επεμεξγαζίαο θσηνγξαθησλ 

22/12 
Τειηθό θείκελν απνηειεζκάησλ από εξσηεκαηνιόγηα/ Σπλέληεπμε.. Σπκπεξάζκαηα κεηά 
από ζπδήηεζε (Πεπίπος 300 λέξειρ). 

12/1 
Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθφ Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α 

ΦΑΖ.(Πεπίπος 100 λέξειρ). 

19/1 
Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο – 
Παξάδνζε πιηθνύ ζηελ νκάδα Γ Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 

26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΤΠΟ_ΟΜΑΓΑ_2 

3/11 
10/11 

Α 
ΦΑΗ 

Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηνλ εξαεπιζμό (ΗΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΛΙΚΑ) 

Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. κε ζύγρξνλεο 
κεζόδνπο ηζηνεμεξεύλεζεο. . Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεπίπος 250 
λέξειρ). 
Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο 

24/11 

 
1/12 

Β 
ΦΑΗ 

Πεξηβαιινληηθά νθέιε (κείσζε ξύπσλ, πεξηνξηζκόο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ) Η 
ρξήζε πιηθώλ θηιηθώλ ζην πεξηβάιινλ 
Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. Φξεζηκνπνηήζηε 
εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο. (Πεπίπος 450 λέξειρ). 

Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ 

8/12 
Γ 
ΦΑΗ 

Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. 

15/12 
Σπγθέληξσζε θσηνγξαθηώλ γηα ηελ έθζεζε / παξνπζίαζε θαη επηινγή ηνπο από ην 
ζύλνιν 

22/12 

Γ 
ΦΑΗ 

Έλαξμε Μαθέηαο Σπηηηνύ 

12/1 
Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθό Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α 
ΦΑΣΗΣ.(Πεπίπος 100 λέξειρ) 

19/1 
Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο – 
Παξάδνζε πιηθνύ ζηελ νκάδα Γ Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 

26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

 

 

 

 

https://bioepalamar.wikispaces.com/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
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Τπο_ΟΜΑΓΑ_3 

3/11 

 
10/11 

Α 
ΦΑΗ 

Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηελ επίδπαζη ηων ανέμων 

ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά 
θιπ. κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηζηνεμεξεύλεζεο. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο 
δόζεθαλ. (Πεπίπος250 λέξειρ) 
Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο 

24/11 

 
1/12 

Β 
ΦΑΗ 

Κνηλσληθά νθέιε : βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο , ηεο πγείαο θ.ι.π.) Η επίδξαζε ησλ 
δνκηθώλ πιηθώλ 
Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. Φξεζηκνπνηήζηε 
εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο. (Πεπίπος450 λέξειρ). 

Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ 

8/12 
Γ 
ΦΑΗ 

Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. 

15/12 Σπγθέληξσζε δεδνκέλσλ από εξσηεκαηνιόγηα. 

12/1 Δπηκέιεηα εθηύπσζεο θσηνγξαθησλ 

22/12 

Γ 
ΦΑΗ 

Έλαξμε Μαθέηαο Σρνιείνπ 

12/1 Οινθιήξσζε Δπεμεξγαζίαο Video – Πξνβνιή Σπλέληεπμεο 

12/1 
Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθό Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α 
ΦΑΣΗΣ.(Πεπίπος 100 λέξειρ). 

19/1 
Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο – 
Παξάδνζε πιηθνύ ζηελ νκάδα Γ 
Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 

26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Τπο_ΟΜΑΓΑ_4 

3/11 

 
10/11 

Α 
ΦΑΗ 

Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηην γύπω βλάζηηζη και 
ηον δομημένο πεπίγςπο. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεπίπος300 

λέξειρ) 
Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο 

24/11 Β 
ΦΑΗ 

Πξνεηνηκαζία Δξσηεκαηνινγίσλ θιεηζηνύ ηύπνπ. Οδεγίεο :Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην 
δηαδίθηπν. Φξεζηκνπνηήζηε εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο. 

1/12 Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ 

8/12 Γ 
ΦΑΗ 

Σπγθέληξσζε θαη ηειηθή δηακόξθσζε όισλ ησλ θεηκέλσλ ηεο Α Φάζηρ 

15/12 Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. 

22/12 

Γ 
ΦΑΗ 

Σηαηηζηηθά / Γξαθήκαηα (excel) θιπ από εξσηεκαηνιόγηα. Σπγθέληξσζε όινπ ηνπ Υιηθνύ 

12/1 
Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθό. Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α 
ΦΑΣΗΣ. (Πεπίπος 100 λέξειρ). 

19/1 
Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο - 
Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 

19/1 Δπζύλε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιηθνύ ηεο παξνπζίαζεο - Οξγάλσζε - Σπληνληζκόο 

26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 
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Γ. Ηζηνζειίδα επηθνηλσλίαο κειώλ  2
εο

 Οκάδαο 

 

 


