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Πρόλογος	
Στις  επόμενες  παραγράφους  περιγράφονται  οι  στόχοι  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  της  Ακαδημίας 

Ενέργειας,  οι  Θεματικές  Ενότητες  από  τις  οποίες  απαρτίζεται,  οι  υποχρεώσεις  των  σπουδαστών  καθώς 

επίσης και το πιστοποιητικό σπουδών που θα λάβουν οι συμμετέχοντες μετά το πέρας της διαδικασίας. 

 

Στόχοι	Εκπαιδευτικής	Διαδικασίας	
Αντικείμενο της Ακαδημίας Ενέργειας είναι η επιμόρφωση/κατάρτιση στελεχών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης,  της  περιφερειακής  διοίκησης,  αναπτυξιακών  και  συναφών  εταιρειών,  αλλά  και  νέων 

επαγγελματίες σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας, με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση του σχετικού ανθρωπίνου δυναμικού σε 

τοπικό επίπεδο.   

Οι ειδικοί στόχοι της Ακαδημίας Ενέργειας είναι: 

 Η επιμόρφωση ενός σημαντικού αριθμού ατόμων με σκοπό την απόκτηση μιας σφαιρικής γνώσης 

σχετικά με τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις νέες τεχνολογίες και το θεσμικό πλαίσιο γύρω 

από αυτές 

 Η  απόκτηση  ικανότητας  συμμετοχής    των  σπουδαστών  στον  ενεργειακό  σχεδιασμό  σε  τοπικό 

επίπεδο μέσω της εκπόνησης εργασιών, της ανταλλαγής εμπειριών κτλ 

 

Θεματικές	Ενότητες	
Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ακαδημίας Ενέργειας για το 2013 αποτελείται από τις ακόλουθες 5 Θεματικές 

Ενότητες: 

 Διαχείριση της Ενέργειας 

 Αιολική Ενέργεια και Χωροταξία 

 Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια 

 Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο  

 Βιώσιμη Κινητικότητα  

 

Κάθε ενότητα είναι χωρισμένη σε δύο περιόδους:  

1η περίοδος: 01/07/2013 – 18/10/2013  

2η περίοδος: 21/10/2013 – 15/01/2014  

 

Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει  τη θεωρητική προσέγγιση για  το θέμα που πραγματεύεται καθώς 

και  υποστηρικτικό  υλικό.  Σε  κάθε  θεματική  ενότητα  θα  δίνονται  ερωτήσεις  αξιολόγησης  για  την 

πιστοποίηση της κατανόησης της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας από όλους τους σπουδαστές.  

Για τους σπουδαστές που το επιθυμούν, παρέχεται επίσης η δυνατότητα εκπόνησης εργασιών, μίας για 

κάθε θεματική ενότητα.   
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Εκπαιδευτικό	υλικό	&	επικοινωνία		

Το  εκπαιδευτικό  υλικό  που  θα  επιμεληθεί  ο  διδάσκων  κάθε  θεματικής  ενότητας  (σημειώσεις, 

δημοσιεύσεις,  άρθρα,  ασκήσεις,  ερωτηματολόγια,  εργασίες),  θα  αναρτηθεί  σε  μορφή  κειμένων  pdf, 

διαγραμμάτων  κλπ.  στον  δικτυακό  τόπο  του  Ενεργειακού  Γραφείου  Αιγαίου.    Οι  εγεγγραμμένοι 

σπουδαστές θα μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα από την 1η Ιουλίου αφού λάβουν έναν κωδικό 

εισόδου.   

Η Ακαδημία Ενέργειας, θα δημιουργήσει, πέρα από την ιστοσελίδα της, ένα “γκρουπ” στο Facebook.   Οι 

σπουδαστές  και  οι  καθηγητές  μέσω  λογαριασμού  τους  στο  Facebook,  θα  μπορούν  να  γίνουν  μέλη  του 

γκρουπ, το οποίο θα είναι «κλειστό» σε τρίτους. Μέσω του γκρουπ θα μπορούν να κατεβάζουν χρήσιμο 

υλικό που θα αναρτούν οι καθηγητές, να συνομιλούν με αυτούς προσωπικά ή σε ανοιχτό διάλογο που θα 

μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη, να ανταλλάζουν απόψεις και  ιδέες, να παρακολουθούν το υλικό 

που θα ανεβαίνει στη σελίδα από τους διαχειριστές κ.α.  Επομένως όλοι οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές θα 

πρέπει να δημιουργήσουν (αν δεν έχουν ήδη) λογαριασμό στο facebook.  Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις 

από τους σπουδαστές και απευθείας επικοινωνία μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες θα αναρτώνται στο 

χώρο  επικοινωνίας,  αν  είναι  γενικού  ενδιαφέροντος,  ή  θα  αποστέλλονται  με  email  στον  αντίστοιχο 

διδάσκοντα.  Στο  παράρτημα  δίνονται  οδηγίες  για  τη  λειτουργία  το  Facebook,  από  τη  δημιουργία 

λογαριασμού μέχρι τη λειτουργία του γκρουπ. 

Ερωτήσεις	αξιολόγησης	και	εργασίες		

Στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε θεματική ενότητα δίνονται ερωτήσεις αξιολόγησης της αντίστοιχης ύλης 

που έχει δοθεί από τους διδάσκοντες. Για να απαντηθούν, οι ερωτήσεις απαιτείται μελέτη του υλικού που 

έχει  δοθεί  και  κριτική  ικανότητα  ενώ  ενδεχομένως  να  απαιτηθεί  και  έρευνα  στο  διαδίκτυο.  Για  την 

υποβολή των απαντήσεων από τους σπουδαστές θα τίθεται προθεσμία 2 εβδομάδων.   

Οι σπουδαστές που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα την υποβολή 

των απαντήσεών  τους  στις  ερωτήσεις  αξιολόγησης,  οφείλουν  να  ενημερώσουν  σχετικά  την  γραμματεία 

της Ακαδημίας Ενέργειας.  

 

Υποχρεώσεις	Σπουδαστών	
Κάθε σπουδαστής  της Ακαδημίας Ενέργειας πρέπει  να παρακολουθήσει όλες  τις θεματικές  ενότητες.   Η 

παρακολούθηση προϋποθέτει: 

α.  Την εγγραφή του  

β.  Τη μελέτη του υποστηρικτικού υλικού που δίνεται για κάθε θεματική ενότητα 

γ.  Την επιτυχή απάντηση στις ερωτήσεις αξιολόγησης που δίνονται για κάθε θεματική ενότητα  

δ.  Την παρουσία του σε όλες τις καθορισμένες συναντήσεις 

ε. Την εκπόνηση εργασίας σε μία τουλάχιστον θεματική ενότητα 

Οι σπουδαστές που τηρούν τις παραπάνω υποχρεώσεις λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Κατάρτισης» από την 

Ακαδημία Ενέργειας.  

 

Χρονοδιάγραμμα	σπουδών	
Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει: 
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 01/07/2013: Έναρξη του προγράμματος  

 07/07/2013: Αρχική συνάντηση όπου θα γίνει η γνωριμία των σπουδαστών με τους διδάσκοντες, 

θα  παρουσιαστούν  οι  θεματικές  ενότητες  καθώς  και  η  λειτουργία  του  προγράμματος  (τρόπος 

επικοινωνίας κλπ).  

 18/10/2013: Λήξη 1ης περιόδου 

 19/10/2013*:  Ενδιάμεση  συνάντηση,  όπου  θα  αξιολογηθεί  το  πρόγραμμα,  θα  απαντηθούν  από 

κοντά απορίες των σπουδαστών 

 21/10/2013: Έναρξη 2ης περιόδου  

 25/01/2014*: Τελική συνάντηση και λήξη του προγράμματος 

	

* Η οριστικοποίηση των ημερομηνιών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας και στο Facebook  
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Παράρτημα	Ι:	Πιστοποιητικό	Ακαδημίας	Ενέργειας	



 

 

 
 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Ο/Η ................................................ στο διάστημα από .././.. έως .././.. παρακολούθησε το πρόγραμμα κατάρτισης:  

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

και εκπόνησε με επιτυχία εργασία/ες με θέμα/τα:  
………………… 
………………… 
………………… 

 
 

 

 

 

 

 

Ο Επικεφαλής  

του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου 
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Παράρτημα ΙΙ: Οδηγός επικοινωνίας μέσω Facebook 
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Οδηγός	επικοινωνίας	μέσω	Facebook	

 

Η  επικοινωνία  μεταξύ  σπουδαστών  και  διδασκόντων  ή/  και  των  σπουδαστών  μεταξύ  τους  θα  γίνεται 

αποκλειστικά μέσω  του  λογαριασμού  της Ακαδημίας  Ενέργειας  στο Facebook,  που ως  μέσο  κοινωνικής 

δικτύωσης δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ομαδικών συζητήσεων μεταξύ των χρηστών. 

Πιο  συγκεκριμένα,  μέσω  του  γκρουπ  «Ακαδημία  Ενέργειας»  που  έχει  δημιουργηθεί  στο  Facebook  θα 

γίνεται  η  αποστολή  ερωτήσεων  στους  διδάσκοντες,  η  συζήτηση  μεταξύ  σπουδαστών,  αλλά  και  ανοιχτή 

συζήτηση.  Η  Ακαδημία  Ενέργειας  κατέληξε  στο  Facebook  για  να  δώσει  την  δυνατότητα  άμεσης 

επικοινωνίας, διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ σπουδαστών και διδασκόντων, και σπουδαστών μεταξύ 

τους, αλλά και με την προοπτική δημιουργίας ενός κλίματος «οικογένειας» μεταξύ των μελών της.  

Οι σπουδαστές και οι διδάσκοντες θα μπορούν, μέσω λογαριασμού τους στο Facebook (αν δεν έχουν θα 

πρέπει να φτιάξουν έναν), να γίνουν μέλη του γκρουπ, το οποίο θα είναι «κλειστό» σε τρίτους.  

 

Χρήση του email θα γίνεται μόνο για την αποστολή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και ασκήσεων 

των σπουδαστών (που απαγορεύεται να στέλνονται  μέσω Facebook) και όχι ερωτήσεων των σπουδαστών 

προς τους διδάσκοντες. 

 

Πως φτιάχνει κανείς λογαριασμό στο Facebook: 

 

1. Μπαίνει στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/ 

2. Συμπληρώνει τα στοιχεία του στην απλή φόρμα εγγραφής: 
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Προσοχή: Θα πρέπει  να υπάρχει οπωσδήποτε αντιστοιχία  του username στο Facebook  με  το όνομα και 

επώνυμο  του  σπουδαστή,  ώστε  αυτός  να  γίνει  δεκτός  στο  γκρουπ.  Το  username  μπορεί  να  έχει  είτε 

λατινικούς είτε ελληνικούς χαρακτήρες. 

 

Αν  οι  σπουδαστές  για  προσωπικούς  λόγους  δεν  θέλουν  να  χρησιμοποιήσουν  τον  λογαριασμό  που 

διαθέτουν  ήδη,  μπορούν  να  φτιάξουν  έναν  άλλο  λογαριασμό  (προϋποθέτει  να  δηλώσουν  διαφορετικό 

email στα στοιχεία τους), με την απαραίτητη προϋπόθεση της χρήσης του ονόματος και επωνύμου τους ως 

username. Καλό θα ήταν επίσης να υπάρχει μια φωτογραφία του χρήστη. 

Στη συνέχεια, για να γίνουν μέλη του γκρουπ, θα πρέπει, αφού συνδεθούν στο Facebook, να μπουν στη 

σχετική σελίδα: 

 

https://www.facebook.com/groups/akadimia.energias/ 

 

Στη συνέχεια θα πατήσουν “join”, και οι διαχειριστές του γκρουπ, αφού επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για 

εγγεγραμμένο σπουδαστή θα κάνουν δεκτό το αίτημα συμμετοχής στο γκρουπ.  
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Μέσω του γκρουπ θα μπορούν οι σπουδαστές να κατεβάζουν τυχόν χρήσιμο υλικό  (π.χ. σχετικά άρθρα, 

ενδιαφέροντα  links  σχετικά  με  το  μάθημα  κλπ.)  που  θα  αναρτούν  οι  διδάσκοντες,  επιπλέον  από  το 

«επίσημο» διδακτικό‐υποστηρικτικό υλικό που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα, να συνομιλούν με αυτούς 

προσωπικά  (με αποστολή προσωπικού μηνύματος), αλλά και σε ανοιχτό διάλογο  (με ανάρτηση θέματος 

στον «τοίχο»  της  γκρουπ),  όπου  θα  μπορούν  να  συμμετέχουν  όλα  τα  μέλη. Με  τον  τρόπο  αυτό,  τυχόν 

ερωτήσεις  των  σπουδαστών  που  μπορεί  να  ενδιαφέρουν  και  άλλους  σπουδαστές  θα  είναι  ορατές  σε 

όλους  τους  υπόλοιπους,  κάτι  που  βοηθάει  σπουδαστές,  αλλά  και  διδάσκοντες  στο  να  γίνεται 

αποδοτικότερα  η  επικοινωνία  και  ενημέρωση  όλων.  Επίσης,  τα  μέλη  του  γκρουπ  θα  μπορούν  να 

ανταλλάζουν απόψεις και ιδέες κ.α. 

Επιπλέον, μέσω του γκρουπ, που θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου, θα είναι 

δυνατή  η  επικοινωνία  μεταξύ  των  μελών,  η  δικτύωση  μεταξύ  τους,  και  η  συνέχιση  του  κλίματος 

«οικογένειας» που θα δημιουργηθεί στη διάρκεια του κύκλου σπουδών. 

 

Παραδείγματα χρήσης της σελίδας στο Facebook από σπουδαστές: 

 

1. Αποστολή ερώτησης στον διδάσκοντα: 

Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

 

1ος  τρόπος:  Με  αποστολή  προσωπικού  μηνύματος  (πατώντας  “send  message”),  αφού  έχετε  πρώτα 

εντοπίσει τον διδάσκοντα ανάμεσα στα μέλη (members) του γκρουπ (βλ. εικόνα). 
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Ο τρόπος αυτό προτείνεται περισσότερο για προσωπικές ερωτήσεις, που ενδεχομένως να μην αφορούν 

τους υπόλοιπους σπουδαστές. Πλεονέκτημα της αποστολής ερώτησης με τον τρόπο αυτό, σε αντίθεση με 

την  αποστολή  email  είναι  ότι  διασφαλίζεται  η  λήψη  του  μηνύματος  από  τον  διδάσκοντα,  αφού  ένα 

προσωπικό μήνυμα στο Facebook πάντα φτάνει στον παραλήπτη, σε αντίθεση με το email, που μπορεί για 

κάποιο λόγο να μην φτάσει τελικά στον παραλήπτη. 

 

2ος τρόπος: Γράφοντας την ερώτηση στον «τοίχο» της σελίδας του γκρουπ. Απλά ανοίγετε την σελίδα του 

γκρουπ, πάνω αριστερά υπάρχει η ένδειξη “write post”. Αρχικά αναφέρετε το όνομα του διδάσκοντα στον 

οποίο  απευθύνεστε  ή/και  το  μάθημα  στο  οποίο  αναφέρεστε,  και  συνεχίζετε  με  την  ερώτησή  σας  (βλ. 

εικόνα). 
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Ο  διδάσκοντας  θα  ειδοποιηθεί  αυτόματα  λαμβάνοντας  ειδοποίηση  (“notification”)  ότι  κάτι  έχει  ανέβει 

στην σελίδα, οπότε θα δει αν τον αφορά και θα απαντήσει μέσα στο ίδιο θέμα που άνοιξε ο σπουδαστής. 

Επιπλέον στη συζήτηση μπορούν να συμμετέχουν απαντώντας με τον ίδιο τρόπο όλα τα μέλη. Ο τρόπος 

αυτός  επικοινωνίας  προϋποθέτει  την  παρακολούθηση  από  τον  διδάσκοντα  όλων  των  θεμάτων  που 

«ανεβαίνουν» στον τοίχο του γκρουπ, κάτι που θα γίνεται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου σπουδών από 

τους διδάσκοντες. 

 

Στην επόμενη σελίδα φαίνεται η απάντηση που έχει δώσει ο διδάσκοντας (Kostas Komninos) , ενώ επίσης 

στο  ίδιο  θέμα  απάντησε  και  άλλο  μέλος  (George  Caralis),  καθώς  επίσης  απάντησε  στη  συνέχεια  ο 

σπουδαστής  (Aegean  Energy Agency)  που  έστειλε  την  ερώτηση. Με  τον  τρόπο  αυτό  δημιουργείται  μια 

συζήτηση,  την  οποία  μπορούν  να  βλέπουν  και  στην  οποία  μπορούν  να  συμμετέχουν  όλα  τα  μέλη  του 

γκρουπ (βλ. εικόνα). 
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Τονίζεται,  για  σπουδαστές  και  διδάσκοντες,  ότι  για  να  λαμβάνονται  οι  ειδοποιήσεις  (notifications)  θα 

πρέπει στη σελίδα του γκρουπ πάνω δεξιά να έχετε κλικάρει την επιλογή “all posts” (βλ. εικόνα): 
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2. Άνοιγμα θέματος γενικού περιεχομένου, για ανοιχτή συζήτηση: 

Εκτός από ερωτήσεις‐θέματα που αφορούν αποκλειστικά κάποιο μάθημα, υπάρχει η δυνατότητα να 

γίνεται ανοιχτή συζήτηση για θέμα σχετικό με την Ακαδημία, αλλά και γενικού ενδιαφέροντος, στο 

πλαίσιο ωστόσο της θεματολογίας της Ακαδημίας. Αυτό θα γίνεται ανοίγοντας ένα νέο θέμα στον 

«τοίχο»  της  σελίδας  του  γκρουπ  (ένδειξη  “write  post”),  στο  οποίο  μπορείτε  να  επισυνάψετε  αν 

θέλετε links, αλλά και αρχεία (υπάρχει σχετική ένδειξη επισύναψης αρχείου). 

 

3. Ενημέρωση για events της Ακαδημίας Ενέργειας: 

Πέρα από την ενημέρωση που θα συνεχίσετε να λαμβάνετε μέσω emails, τα events της Ακαδημίας 

Ενέργειας  (συναντήσεις)  θα  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα,  με  χρήσιμες  πληροφορίες  (τόπος, 

ημερομηνία, ώρα κλπ). 

 

Παρατήρηση: 

Ερωτήσεις  των  σπουδαστών  που αφορούν  σε  θέματα  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της  Ακαδημίας 

δεν  θα  στέλνονται  μέσω  Facebook,  αλλά  μόνο  μέσω  email  (academy@aegean‐energy.gr),  όπως 

μέχρι σήμερα. 

 

 

 

 


