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Περίληψη:
Οι κφριοι ςτόχοι του παρόντοσ εγγράφου είναι να ςυηθτθκοφν οι ςυγκεκριμζνοι τομείσ και να
κακοριςτεί το περιεχόμενο των τριϊν κεματικϊν κεφαλαίων κακϊσ και να ςυνοψιςτοφν οι ανάγκεσ
για τα ςυγκεκριμζνα εργαλεία με βάςθ τα αποτελζςματα του O1. Το ζγγραφο αυτό κα παρουςιάςει
τα επιλεγμζνα εργαλεία τα οποία κα αναπτυχκοφν και κα κακοριςτοφν τα εκπαιδευτικά
αποτελζςματα κάκε εργαλείου.
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Ειςαγωγό
Το παρόν ζγγραφο αποτελεί μζροσ τθσ υλοποίθςθσ του IΟ2 και βαςίηεται ςτα αποτελζςματα τθσ
εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ (C1).
Ο κφριοσ ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και των βζλτιςτων πρακτικϊν του O2 είναι να
κακορίςει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο κα ανταποκρίνεται ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που
προςδιορίςτθκαν ςτο O1 και κα χρθςιμεφει ωσ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ
ςπουδϊν για τθν ενεργειακι φτϊχεια (O3) με γενικότερο ςτόχο να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ των
πρακτικϊν εκπαίδευςθσ για τθν ενεργειακι φτϊχεια. Στθ ςυνζχεια, το O2 ζχει ςτόχο να διεξάγει μια
εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα προκειμζνου να μοιραςτεί γνϊςθ, εμπειρογνωμοςφνθ και
παραδείγματα βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν ενεργειακι φτϊχεια μεταξφ των εταίρων του ζργου,
γεγονόσ που κα ενιςχφςει επίςθσ τθν προετοιμαςία για το Ο3.

Το ϋργο IDEA
Το ζργο IDEA (Innovative Direction in Energy Advising) ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν ςτθν
εκπαίδευςθ ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια. Κφριοσ ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ των υφιςτάμενων
και θ ανάπτυξθ νζων πρωτοποριακϊν εκπαιδευτικϊν μεκόδων και υλικϊν για εκπαίδευςθ ενθλίκων
ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια. Θ ςφμπραξθ αποτελείται από ζμπειρουσ οργανιςμοφσ που
βρίςκονται ςτρατθγικά τοποκετθμζνοι ςτισ πιο πλθγείςεσ περιοχζσ ςτθν ενεργειακι φτϊχεια - ςτθ
Βουλγαρία, τθν Κροατία, τθ Σλοβενία και τθν Κφπρο. Το ζργο υλοποιείται από το Πανεπιςτιμιο
Κφπρου, τθν Εταιρεία DOOR για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, το Φορζα Ενζργειασ τθσ Φιλιπποφπολθσ και
τον οργανιςμό Focus για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ. Χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +.
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1. Ανϊλυςη των αναγκών για ςυγκεκριμϋνα εργαλεύα - ςύνοψη των
αποτελεςμϊτων του O1
Θ ανάλυςθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ πραγματοποιικθκε ςτο Ο1 με κφριο ςτόχο τθ ςυλλογι
πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν τρζχουςα κατανόθςθ και εμπλοκι ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ
φτϊχειασ. Ζνα ερωτθματολόγιο ςτάλκθκε από κάκε εταίρο προσ τουσ αναγνωριςμζνουσ
ενδιαφερομζνουσ φορείσ. Στθ ςυνζχεια, παράχκθκαν 4 ειδικζσ εκκζςεισ (μια για κάκε χϊρα), κακϊσ
και μία ςυνολικι ζκκεςθ.
Μια ςφνοψθ των τεςςάρων ειδικϊν εκκζςεων για κάκε χϊρα και τα αποτελζςματα που ςχετίηονται
με τθν επιλογι των εργαλείων παρουςιάηονται παρακάτω:
Βουλγαρία:
Τα πην θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα: Βάζη
δεδομένων ζτεηικά με ηα νοικοκσριά θαη Εργαζηήρια θαη Διαδικησακή πλαηθόρμα.
Επιλογές:
Δθπαηδεπηηθα ζεκηλάξηα
Δξγαζηήξηα
Δθπαηδεπηηθό πιηθό ζε κνξθή θεηκέλνπ
Γηαδηθηπαθή πιαηθόξκα κε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα (κέηξα,
ζρεηηθνί θνξείο,..)
Σηαηηζηηθά ζηνηρεηά κε ζρεηηθνύο δείθηεο γηα ηελ
ελεξγεηαθή θηώρεηα
Βάζε δεδνκέλσλ κε ζρεηηθνύο
ελδηαθεξνκέλνπο θνξείο

Ερωτθματολόγιο και εργαλείο για
ενεργειακοφσ ελζγχουσ ςτα νοικοκυριά
Βάςθ δεδομζνων ςχετικά με τθν ενεργειακι
φτϊχεια ςτα νοικοκυριά (ςε επίπεδο
χϊρασ/περιοχισ)
Βίληεν

1

3
9
9
12

4
10
15
15

2

4

9

3,47

4

4

6

3,14

2

9

12

3,43

3

8

13

3,42

6

9

3,60

8

9

3,37

2

5

Mέζος όρος
3,26
3,50
3,35

2
4
2
4
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Κροατία - Τα καλφτερα αξιολογθμζνα εργαλεία ιταν Διαδικησακή πλαηθόρμα, Σηαηιζηικά ζηοιτειά
με ζτεηικούς δείκηες για ηην ενεργειακή θηώτεια και Βάζη δεδομένων ζτεηικά με ηα
νοικοκσριά (ζε επίπεδο τώρας/περιοτής).
Καηαλληλόηηηα ηοσ
εργαλείοσ (από 1 - δεν
είναι καθόλοσ καηάλληλο
προς 5 - πολύ καηάλληλο)

No.

Εργαλεία

1
2
3

Δθπαηδεπηηθα ζεκηλάξηα
Δξγαζηήξηα
Δθπαηδεπηηθό πιηθό ζε κνξθή θεηκέλνπ
Γηαδηθηπαθή πιαηθόξκα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα
(κέηξα, ζρεηηθνί θνξείο,..)
Σηαηηζηηθά ζηνηρεηά κε ζρεηηθνύο δείθηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα
Γηαρείξηζε ησλ δηαιόγσλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ
Δξσηεκαηνιόγην θαη εξγαιείν γηα ελεξγεηαθνύο ειέγρνπο ζηα λνηθνθπξηά
Βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα λνηθνθπξηά (ζε επίπεδν ρώξαο/πεξηνρήο)
Βίληεν θαη κειέηεο πεξηπηώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα

4
5
6
7
8
9

3.80
3.73
3.90
4.23
4.00
3.54
3.83
3.97
3.24

Κφπροσ: Τα καλφτερα αξιολογθμζνα εργαλεία ιταν Διαδικτυακή πλατφόρμα και Εκπαιδευτικά
ςεμινάρια.

κακόλου κατάλλθλο
όχι και τόςο κατάλλθλο
κάπωσ κατάλλθλο

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Η

Θ

Θ

Ι

Α. Εκπαιδευτικα ςεμινάρια
Β. Εργαςτιρια
Γ. Εκπαιδευτικό υλικό ςε μορφι κειμζνου
Δ. Διαδικτυακι πλατφόρμα με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια (μζτρα, ςχετικοί
φορείσ,..)
Ε. Στατιςτικά ςτοιχεία με ςχετικοφσ δείκτεσ για τθν ενεργειακι φτϊχεια
Στ. Βάςθ δεδομζνων με ςχετικοφσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ
Η. Διαχείριςθ των διαλόγων των ενδιαφερομζνων φορζων
Θ. Ερωτθματολόγιο και εργαλείο για ενεργειακοφσ ελζγχουσ ςτα
νοικοκυριά
Θ. Βάςθ δεδομζνων ςχετικά με το ςτα νοικοκυρία (ςε επίπεδο
χϊρασ/περιοχισ)
Ι. Βίντεοσ και μελζτεσ περιπτϊςεων ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια

Σλοβενία:

κατάλλθλο
πολφ κατάλλθλο
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Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα εργαλείων για τθ ςυμμετοχι των ερωτθκζντων ςτθν ενεργειακι
φτϊχεια, και τθν απόκτθςθ περιςςότερθσ γνϊςθσ ι εξωτερικισ υποςτιριξθσ, διλωςαν ότι το
καταλλθλότερο εργαλείο κα ιταν «Διαδικτυακή πλατφόρμα με πληροφορίεσ ςχετικά με την
ενεργειακή φτώχεια (μζτρα, ςχετικοί φορείσ,..)». Δεφτερο ιταν το «Βάςη δεδομζνων ςχετικά με
τα νοικοκυριά (ςε επίπεδο χώρασ/περιοχήσ)» και τρίτο «Εργαςτήρια» και «Εκπαιδευτικό υλικό ςε
μορφή κειμζνου». Από όλεσ τισ επιλογζσ, οι ερωτθκζντεσ διλωςαν ότι «Βίντεο και μελζτεσ
περιπτώςεων ςχετικά με την ενεργειακή φτώχεια» είναι θ λιγότερθ κατάλλθλθ επιλογι.
Λεπτομερι αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 4.3.

No.

Εργαλεία

Καηαλληλόηηηα ηοσ
εργαλείοσ (από 1 - δεν
είναι καθόλοσ καηάλληλο
προς 5 - πολύ καηάλληλο)

1

Γηαδηθηπαθή πιαηθόξκα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα
(κέηξα, ζρεηηθνί θνξείο,..)

4.31

2
3
4
5
6

Βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα λνηθνθπξηά (ζε επίπεδν ρώξαο/πεξηνρήο)
Δξγαζηήξηα
Δθπαηδεπηηθό πιηθό ζε κνξθή θεηκέλνπ
Δθπαηδεπηηθα ζεκηλάξηα
Σηαηηζηηθά ζηνηρεηά κε ζρεηηθνύο δείθηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα

4.06
3.97
3.97
3.92
3.81

7

Βάζε δεδνκέλσλ κε ζρεηηθνύο ελδηαθεξνκέλνπο θνξείο

3.74

8
9
10

Γηαρείξηζε ησλ δηαιόγσλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ
Δξσηεκαηνιόγην θαη εξγαιείν γηα ελεξγεηαθνύο ειέγρνπο ζηα λνηθνθπξηά
Βίληεν θαη κειέηεο πεξηπηώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα

3.69
3.64
3.63

Θ ςυνολικι ζκκεςθ, που ςυνδυάηει τισ 4 εκκζςεισ ανά χϊρα, δείχνει ότι, όςον αφορά τθν
καταλλθλότθτα των εργαλείων για τθ ςυμμετοχι των ερωτθκζντων ςτθν ενεργειακι φτϊχεια, ςε
περίπτωςθ απόκτθςθσ περιςςότερθσ γνϊςθσ ι εξωτερικισ υποςτιριξθσ, οι ενδιαφερόμενοι
ανζφεραν ότι το καταλλθλότερο εργαλείο ι μορφι κα ιταν μια «ηλεκτρονική πλατφόρμα με
πληροφορίεσ ςχετικά με την ενεργειακή φτώχεια (μζτρα, ςχετικοφσ παράγοντεσ, ...)». Δεφτερο
ιταν το «Βάςη δεδομζνων για την ενεργειακή φτώχεια ςτα νοικοκυριά (ςε επίπεδο χώρασ /
περιφερειακό επίπεδο) » και το τρίτο «Εκπαιδευτικά ςεμινάρια».

Λεπτομερι αποτελζςματα εμφανίηονται ςτον πιο κάτω πίνακα:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Εργαλεία
Γηαδηθηπαθή πιαηθόξκα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή
θηώρεηα (κέηξα, ζρεηηθνί θνξείο,..)
Βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα λνηθνθπξηά (ζε επίπεδν
ρώξαο/πεξηνρήο)
Δθπαηδεπηηθα ζεκηλάξηα
Δθπαηδεπηηθό πιηθό ζε κνξθή θεηκέλνπ
Δξγαζηήξηα
Σηαηηζηηθά ζηνηρεηά κε ζρεηηθνύο δείθηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα
Βάζε δεδνκέλσλ κε ζρεηηθνύο ελδηαθεξνκέλνπο θνξείο
Δξσηεκαηνιόγην θαη εξγαιείν γηα ελεξγεηαθνύο ειέγρνπο ζηα
λνηθνθπξηά
Βίληεν θαη κειέηεο πεξηπηώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα
Γηαρείξηζε ησλ δηαιόγσλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ

BG

HR

CY

SI

All

3.47

4.23

4.15

4.31

4.04

3.60

3.97

3.63

4.06

3.82

3.26
3.35
3.50
3.14
3.43

3.80
3.90
3.73
4.00
/

4.06
3.70
3.66
3.72
3.81

3.92
3.97
3.97
3.81
3.74

3.77
3.73
3.72
3.67
3.66

3.42

3.83

3.24

3.64

3.53

3.37
/

3.24
3.54

3.58
3.06

3.63
3.69

3.46
3.43
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Οι ερωτθκζντεσ επζλεξαν «Πρακτικζσ δραςτηριότητεσ», ακολουκοφμενεσ από «Εφαρμογζσ»,
«Διαδικτυακά εργαλεία» και «Διαλζξεισ» ωσ τισ πιο κατάλλθλεσ προςεγγίςεισ και εργαλεία για τθν
εκπαίδευςθ ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια και τα μζτρα για τθν ανακοφφιςθ τθσ ενεργειακισ
φτϊχειασ. Τα «Εγχειρίδια» και τα «Παιχνίδια» επελζγθςαν ωσ κάπωσ κατάλλθλα εργαλεία και το
«Παιχνίδι ρόλων» κεωρικθκε ωσ το λιγότερο κατάλλθλο εργαλείο ςτον κατάλογο. Λεπτομζρειεσ
υπάρχουν ςτον Πίνακα 5.4.
No.
1
2
3
4
5
6
7

Καηαλληλόηηηα ηων προζεγγίζεων και ηων εργαλείων για ηην
εκπαίδεσζη ζτεηικά με ηην ενεργειακή θηώτεια και ηων μέηρων
για ηην άμβλσνζη
Πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δθαξκνγέο
Γηαδηθηπαθά εξγαιεία
Γηαιέμεηο
Δγρεηξίδηα
Παηρλίδηα
Παηρλίδη ξόισλ

BG

HR

CY

SI

All

4.76
3.63
3.88
3.19
2.87
3.00
2.83

4.55
3.70
3.55
4.00
3.78
3.03
2.52

4.18
4.16
3.91
3.63
3.59
3.35
2.97

4.37
3.76
3.71
3.66
3.11
3.37
2.71

4.47
3.81
3.76
3.62
3.34
3.19
2.76

Ωσ το πιο ςθμαντικό κζμα για τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια και τα μζτρα για
τθν άμβλυνςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, οι ερωτθκζντεσ επζλεξαν τθν «Ενεργειακή κατανάλωςη
οικιακών ςυςκευών», ακολουκοφμενθ από τθν «Πρακτική κατάρτιςη» και «Εντοπιςμόσ
ενεργειακήσ φτώχειασ». Στο παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα για όλα τα 13
κζματα ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Θέμαηα για ηην εκπαίδεσζη ζτεηικά με ηην ενεργειακή θηώτεια και
ηα μέηρα για ηην άμβλσνζη ηης
Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε νηθηαθώλ ζπζθεπώλ
Πξαθηηθή θαηάξηηζε (πώο λα πινπνηήζεηε ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ ελέξγεηαο ζε
λνηθνθπξηά, ηε κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη λεξνύ, ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ ζην ζπίηη, ηνλ εληνπηζκό βαζηθώλ πξνβιεκάησλ
ζηα λνηθνθπξηά)
Δληνπηζκόο ελεξγεηαθήο θηώρεηαο (νξηζκόο, δείθηεο, αηηίεο, ιύζεηο)
Λεπηά κέηξα θαη κέηξα ππνδνκήο θαη ζπζθεπέο γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο θαη λεξνύ
Θέκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο (γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
εληνπίζεη ην πξόβιεκα θαη λα δώζεη ζπκβνπιέο ζην λνηθνθπξηό)
Θεξκόηεηα, Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα θαη Νεξό
Πιεξνθνξίεο γηα ελεξγεηαθνύο θαη θνηλσληθνύο θνξείο θαη ζρέδηα πνπ κπνξνύλ
λα βνεζήζνπλ θησρά ελεξγεηαθά λνηθνθπξηά
Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
Βαζηθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα θαη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο
Μεζνδνινγία ελεξγεηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηα λνηθνθπξηά (δηαδηθαζία
εθαξκνγήο ελεξγεηαθώλ ζπκβνπιώλ, ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη εξγαιείνπ
ινγηζκηθνύ, ζπζθεπέο εμνηθνλόκεζεο)
Δπηθνηλσληαθή θαηάξηηζε (επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, ηα κέιε ησλ
λνηθνθπξηώλ θαη άιινπο ελδηαθεξόκελνπο)
Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ιόγσ θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (αίηεζε εξγαζίαο, πώο λα μεθηλήζεηε ηε δηθή ζαο
επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία, κάξθεηηλγθ θ.ιπ.)

BG

HR

CY

SI

All

3.75

4.68

4.42

4.32

4.29

3.60

4.32

4.33

4.39

4.16

3.50

4.42

4.30

4.39

4.15

3.59

4.66

4.09

4.11

4.11

3.74

4.27

3.71

4.26

4.00

3.55

4.29

4.24

3.89

3.99

3.62

4.16

3.94

4.13

3.96

3.61
3.47

4.03
3.94

4.29
4.25

3.74
3.79

3.92
3.86

3.55

4.00

3.79

3.92

3.82

3.52

3.97

3.89

3.79

3.79

3.54

3.94

3.95

3.45

3.72

3.16

3.60

3.40

3.16

3.33
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2. Επιλογό εργαλεύων
Με βάςθ τα αποτελζςματα του O1 και τισ ςυηθτιςεισ κατά τθ διάρκεια του LTT, οι εταίροι
ςυμφϊνθςαν ςτθν ανάπτυξθ των ακόλουκων εργαλείων:


Εργαλείο Ενεργειακήσ Συμβουλευτικήσ για Ενεργειακά Φτωχά Νοικοκυριά
(περιοριςμζνησ πρόςβαςησ):
Ζνα εργαλείο που οι ςφμβουλοι ενζργειασ κα χρθςιμοποιοφν για να καταγράφουν τα
ςυλλεγμζνα και αξιολογθμζνα δεδομζνα ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και
κατανάλωςθσ νεροφ και τισ ςυνικειεσ ςτα νοικοκυριά. Θα είναι ςε κζςθ να υπολογίηει τισ
πικανζσ ι δυνατζσ εξοικονομιςεισ. Θα αποτελείται από ςτακεροφσ αρικμθτικοφσ
παράγοντεσ που ζχουν αποκθκευτεί εκ των προτζρων για να χρθςιμοποιθκοφν ςε
υπολογιςμοφσ, και μζςουσ αρικμοφσ π.χ. κατανάλωςθ νεροφ - διαφορετικι για κάκε χϊρα.
Θα παρζχει ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ ενζργειασ για τα νοικοκυριά.



Εργαλειοθήκη Ανοικτήσ Πρόςβαςησ:
Θα είναι μια εργαλειοκικθ, θ οποία κα περιλαμβάνει 5 ενεργειακά εργαλεία για τθν
αξιολόγθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτα νοικοκυριά. Το εργαλείο κα είναι ανοικτό για
χριςθ από οποιοδιποτε άτομο (online). Θα βοθκιςει τα νοικοκυριά να υπολογίςουν
εφκολα τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και νεροφ και κα αξιολογεί τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Περιλαμβάνει τα ακόλουκα ξεχωριςτά εργαλεία:
-



Εργαλείο Θλεκτρικισ Ενζργειασ (Θλεκτριςμόυ)
Εργαλείο Ενζργειασ για Ψφξθ
Εργαλείο Ενζργειασ για Θζρμανςθ
Εργαλείο Ενζργειασ για Φωτιςμό
Εργαλείο Κατανάλωςθσ Νεροφ

Συμβουλζσ για την εξοικονόμηςη ενζργειασ και νεροφ για τα νοικοκυριά
Αυτό το εργαλείο κα παρζχει ςυμβουλζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Θα παρζχει ςυμβουλζσ
ςχετικά με τθν ενεργειακι απόδοςθ και τθν αλλαγι τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ. Το
εργαλείο κα είναι ανοιχτό για οποιοδιποτε άτομο να χρθςιμοποιεί online και κα είναι
επίςθσ διακζςιμο για λιψθ (download).



Εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο:
Ζνα θλεκτρονικό ζγγραφο για λιψθ (download), το οποίο κα αποτελεί ζνα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των ςυμβοφλων ςχετικά με τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ
ενεργειακισ φτϊχειασ. Θα περιλαμβάνει τα ακόλουκα κφρια τμιματα: Ενεργειακι
φτϊχεια, Ενεργειακι απόδοςθ, Κοινωνικά κζματα, Δυνατότθτεσ επιχειρθματικότθτασ,
Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ.



Εργαλείο εθνικών επαφών
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Ζνα εργαλείο που κα παρζχει ζναν κατάλογο οργανιςμϊν, ενδιαφερομζνων φορζων ι
άλλων ατόμων που μποροφν να βοθκιςουν τα άτομα που αντιμετωπίηουν ενεργειακι
φτϊχεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ χϊρα και τον τομζα ενδιαφζροντοσ. Θα παρζχει επίςθσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν αφξθςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ κοινωνικισ ςτιριξθσ.



Εργαλείο για διαδικτυακά ςεμινάρια (Webinars):
Τα διαδικτυακά ςεμινάρια κα απευκφνονται ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ (φορείσ
ενεργειακισ φτϊχειασ και ενεργειακισ απόδοςθσ, εκπαίδευςθ ενθλίκων). Ο ςτόχοσ είναι να
παρουςιαςτοφν τα ψθφιακά εργαλεία για τθν ενεργειακι φτϊχεια και να ωκιςει
ςυηθτιςεισ μζςω κείμενου (Ε & Α). Τα διαδικτυακά ςεμινάρια (Webinars) κα ειναι
διαφορετικά ανά χϊρα με μζγιςτο χρόνο διάρκειασ 30 λεπτά.



Εκπαιδευτικά βίντεο:
Εκπαιδευτικά βίντεο ςχετικά με τα ψθφιακά εργαλεία που κα δθμιουργθκοφν. Θα
περιγράφουν με γραφικό τρόπο τθν διαδικαςία χριςθσ των εργαλείων.



Εργαλείο με βίνηεο για διάδοζη ηοσ έργοσ
Θα πεξηγξάθεη ην έξγν, ηνπο εηαίξνπο θαη ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.
Θα παξέρεη κηα ζύλνςε ησλ δηαθνξεηηθώλ ζεκάησλ, ησλ επηθνηλσληαθώλ πιηθώλ θαη ησλ
ςεθηαθώλ κέζσλ. Τν βίληεν ζα παξέρεηαη δηαδηθηπαθά κε ππνηίηινπο ζε όιεο ηηο γιώζζεο ησλ
εηαίξσλ.



Εργαλείο εκπαιδευτικών παιχνιδιών:
Θα δθμιουργθκοφν διαδραςτικά θλεκτρονικά παιχνίδια με εκπαιδευτικό ςκοπό. Θα
ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ ςε κζματα ενεργειακισ φτϊχειασ και ενεργειακισ απόδοςθσ.
Τα εκπαιδευτικά εργαλεία παιχνιδιοφ κα ζχουν διαφορετικζσ μορφζσ, όπωσ για
παράδειγμα: Κουίη, χρονομετρθμζνα παιχνίδια ερωτιςεων, ςταυρόλεξα κτλ



Εργαλείο παιχνιδιοφ ρόλων:
Θα δθμιουργθκεί ζνα τριςδιάςτατο παιχνίδι με διαφορετικά ςενάρια που κα εςτιάηονται
ςτον τρόπο με τον οποίο οι ςφμβουλοι μποροφν να αντιδράςουν καλφτερα ςε διάφορεσ
κοινωνικζσ καταςτάςεισ, πϊσ να αντιμετωπίςουν τισ πικανζσ ςυγκροφςεισ ςτο νοικοκυριό
που επιςκζπτονται και πϊσ να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που
κατζχουν ςτα νοικοκυριά. Θα χρθςιμοποιοφν ζνα avatar για να μετακινοφνται ςτον εικονικό
χϊρο. Οι ςφμβουλοι ενζργειασ κα χρθςιμοποιοφν αυτό το παιχνίδι για τθν εκπαίδευςι τουσ.

IDEA

2017-1-CY01-KA204-026725

3. Οριςμόσ επιλεγμϋνων εργαλεύων
Ο ακόλουκοσ πίνακασ ςυνοψίηει τα επιλεγμζνα εργαλεία και κακορίηει ποια κα είναι το ςτοχευμζνο
κοινό των εργαλείων, εάν το εργαλείο κα είναι διαφοροποιθμζνο για κάκε χϊρα ι κα είναι για όλεσ
τισ χϊρεσ των εταίρων, ποια κα είναι τα εκπαιδευτικά αποτελζςματα και ποιοσ είναι ο εταίροσ του
ζργου υπεφκυνοσ για τθν επικφρωςθ του εργαλείου και τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ
του.

Ψηθιακό Εργαλείο

No.

Σηοτεσμένο
Κοινό

Εργαλείο Ενεργειακήσ
Συμβουλευτικήσ για
Ενεργειακά Φτωχά
Νοικοκυριά
(Περιοριςμζνησ
1 πρόςβαςησ για ειδικοφσ)

Εργαλειοθήκη Ανοικτήσ
2. Πρόςβαςησ

Εργαλείο Ηλεκτρικήσ
2.1. Ενζργειασ

Εργαλείο Κατανάλωςησ
Νεροφ
2.2.

Εργαλείο Ενζργειασ για
Θζρμανςη
2.3.

All

Σύκβνπινη
Δλέξγεηαο

Σύκβνπινη
Δλέξγεηαο

Σύκβνπινη
Δλέξγεηαο

Διαθοροποιη
μένο για κάθε
Χώρα/
Country
specific/ for
all project
countries
Γηα όιεο ηηο
ρώξεο ησλ
εηαίξσλ /
Μεξηθώο
Γηαθνξνπνηεκέ
λν γηα θάζε
ρώξα

Validation
Educational outcomes partner
Οη ρξήζηεο ζα κπνξνύλ
λα παξαθνινπζνύλ θαη
λα αλαιύνπλ ηελ
ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ
λνηθνθπξηνύ θαη λα
αμηνινγνύλ ηηο πηζαλιεο
εμνηθνλνκήζεηο
ελέξγεηαο.
FOCUS
Οη ρξήζηεο ζα κπνξνύλ
λα παξαθνινπζνύλ θαη
λα αλαιύνπλ ηελ
ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ
λνηθνθπξηνύ θαη λα
αμηνινγνύλ ηηο πηζαλιεο
εμνηθνλνκήζεηο
ελέξγεηαο.
FOCUS
Θα βνεζά ηνλ ρξήζηε λα
ππνινγίδεη ηελ
θαηαλάισζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζην
λνηθνθπξηό, θαζώο θαη
λα παξαθνινπζεί θαη λα
αλαιύεη ηελ κεληαία
ελεξγεηαθή απόδνζε
ησλ νηθηαθώλ
ζπζθεπώλ.
Θα βνεζά ηνλ ρξήζηε λα
ππνινγίδεη, λα
παξαθνινπζεί θαη λα
αλαιύεη ηελ θαηαλάισζε
λεξνύ ζην λνηθνθπξηό. .
Θα βνεζά ηνλ ρξήζηε λα
ππνινγίδεη ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηο γηα
ζέξκαλζε ζην
λνηθνθπξηό, θαζώο θαη
λα παξαθνινπζεί θαη λα
αλαιύεη ηελ κεληαία
ελεξγεηαθή απόδνζε
ησλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ
ζέξκαλζεο.
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Εργαλείο Ενζργειασ για
Ψφξη
2.4.

Εργαλείο Ενζργειασ για
Φωτιςμό
2.5.

Σύκβνπινη
Δλέξγεηαο

Σύκβνπινη
Δλέξγεηαο

Συμβουλζσ για την
εξοικονόμηςη ενζργειασ
και νεροφ για τα
3 νοικοκυριά
Όινη

Εκπαιδευτικό
4 ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Όινη

Εργαλείο εθνικών
επαφών
5

Όινη

Θα βνεζά ηνλ ρξήζηε
λα ππνινγίδεη ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηο γηα
ςύμε ζην λνηθνθπξηό,
θαζώο θαη λα
παξαθνινπζεί θαη λα
αλαιύεη ηελ κεληαία
ελεξγεηαθή απόδνζε
ησλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ
θσηηζκνύ.
Θα βνεζά ηνλ ρξήζηε λα
ππνινγίδεη ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηο γηα
θσηηζκό ζην λνηθνθπξηό,
θαζώο θαη λα
παξαθνινπζεί θαη λα
αλαιύεη ηελ κεληαία
ελεξγεηαθή απόδνζε
ησλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ
θαη ζπζηεκάησλ ςύμεο.
Θα παξέρεη ρξήζηκεο
ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε
ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε
θαη αιιαγέο ζηελ
ελεξγεηαθή
ζπκπεξηθνξά.Οη
ζπκβνπιέο ζα
ζρεηίδνληαη κε ηελ
ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηελ
ελέξγεηα ζέξκαλζεο θαη
ηελ θαηαλάισζε λεξνύ.
Γηα όιεο ηηο
Θα είλαη δηαζέζηκεο θαη
ρώξεο ησλ
γηα θαηέβαζκα
εηαίξσλ
(download).
EAP
Έλα έληππν πνπ ζα
απνηειείηε από έλα
εθπαηδεπηηθό
πξόγξακκα γηα
εθπαίδεπζε ζπκβνύισλ
γηα ην πσο λα
αληηκεησπηζηεί ε
ελεξγεηαθή θηώρεηα.Θα
πεξηέρεη ηηο αθόινπζεο
ελόηεηεο: Δλεξγεηαθή
θηώρεηα, Κνηλσληθά
ζέκαηα, Γπλαηόηεηεο
Γηα όιεο ηηο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη
ρώξεο ησλ
Δπηθνηλσληαθά
εηαίξσλ
πξνζόληα.
EAP
Μηα βάζε δεδνκέλσλ κε
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηηο ππεξεζίεο, ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο θνξείο
θαη άιια άηνκα πνπ
κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ
ηα ελεξγεηαθά θησρά
λνηθνθπξηά. Οη ρξήζηεο
Γηαθνξνπνηεκέ ζα κπνξνύλ λα βξνπλ
λν γηα θάζε
βνήζεηα ζρεηηθά κε
ρώξα
θνηλσληθά θαη ελεξγεηαθά FOCUS
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Εργαλείο για
διαδικτυακά ςεμινάρια
6 (Webinars)

Σύκβνπινη
Δλέξγεηαο

Εκπαιδευτικά βίντεο
7

Όινη

Εργαλείο με βίνηεο για
8 διάδοζη ηοσ έργοσ

Όινη

Εργαλείο εκπαιδευτικών
9 παιχνιδιών
Όινη

Εργαλείο παιχνιδιοφ
10 ρόλων

Όινη

ζέκαηα θαζώο θαη γηα
δηάθνξνπο νηθνλνκηθνύο
κεραληζκνύο.
Τα δηαδηθηπαθά
ζεκηλάξηα ζα
απεπζύλνληαη ζηνπο
ελδηαθεξόκελνπο
θνξείο. Ο ζηόρνο ηνπο
ζα είλαη λα
παξνπζηάζνπλ ηα
ςεθηαθά εξγαιεία γηα
ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα
θαη λα ππξνδνηήζνπλ
Γηαθνξνπνηεκέ γξαπηή ζπδήηεζε θαη
λν γηα θάζε
ελόηεηα εξσηήζεσλρώξα
απαληήζεσλ.
DOOR
Θα πεξηγξάθνπλ κε
Γηα όιεο ηηο
γξαθηθό ηξόπν ηελ
ρώξεο ησλ
δηαδηθαζία ρξήζεο ησλ
εηαίξσλ
εξγαιείσλ.
DOOR
Θα αληηπξνζσπεύεη ην
έξγν, ηνπο εηαίξνπο θαη
ην εθπαηδεπηηθό
πξόγξακκα πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί. Θα
παξέρεη κηα ζύλνςε ησλ
δηαθνξεηηθώλ ζεκάησλ,
ησλ επηθνηλσληαθώλ
πιηθώλ θαη ησλ
ςεθηαθώλ κέζσλ. Τν
βίληεν ζα παξέρεηαη
Γηαθνξνπνηεκέ δηαδηθηπαθά κε
λν γηα θάζε
ππνηίηινπο ζε όιεο ηηο
ρώξα
γιώζζεο ησλ εηαίξσλ.
DOOR
Θα ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα
ελεξγεηαθήο θηώρεηαο
θαη ελεξγεηαθήο
απόδνζεο. Τα
εθπαηδεπηηθά εξγαιεία
παηρληδηνύ ζα έρνπλ
δηαθνξεηηθέο κνξθέο,
όπσο γηα παξάδεηγκα:
Κνπίδ, ρξνλνκεηξεκέλα
παηρλίδηα εξσηήζεσλ,
Γηα όιεο ηηο
ζηαπξόιεμα θηι
ρώξεο ησλ
εηαίξσλ
UCY
Θα πεξηέρεη δηαθνξεηηθά
ζελάξηα, επηθεληξσκέλα
ζην πσο νη εθπαηδεπηέο
κπνξνύλ λα αληηδξνύλ
θαιύηεξα ζε
δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο
πεξηπηώζεηο, πσο
κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ
Γηα όιεο ηηο
πηζαλέο ζπγθξνύζεηο
ρώξεο ησλ
ζηα λνηθνθπξηά πνπ
εηαίξσλ
επηζθέπηνληαη θαη πσο
UCY
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λα εθαξκόδνπλ ηελ
γλώζε ηνπο ζρεηηθά κε
ηελ εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο ζην
λνηθνθπξηά. Θα
ρξεζηκνπνηνύλ έλα
avatar γηα λα θηλνύληαη
ζηνλ εηθνληθό θόζκν. Οη
ζύκβνπινη ελέξγεηα ζα
ρξεζηκνπνηνύλ ην
παηρλίδη γηα ηελ δηθή
ηνπο εθπαίδεπζε.

