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Εφαρµογή του 
IoT στο σχολικό 
περιβάλλον
µε σκοπό 
τον µετριασµό και την 
προσαρµογή  
στην κλιµατική αλλαγή



Το πρόβληµα σε παγκόσµιο 
επίπεδο
• Κλιµατική Αλλαγή 
• Η κλιµατική αλλαγή δεν είναι ένα σενάριο 
για το µέλλον. Είναι πλέον εδώ. Το ερώτηµα 
είναι πόσο γρήγορα θα αλλάξει το κλίµα 
και σε ποια έκταση. 

• Πώς καταλαβαίνουµε ότι η κλιµατική 
αλλαγή υπάρχει;



Αύξηση θερµοκρασίας



Αύξηση επιπέδου θάλασσας



Μείωση θαλάσσιου πάγου



Φαινόµενο θερµοκηπίου 
meteo.gr



Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει καθοριστικά μέσα στον 21o αιώνα:

- τη ζωή και την υγεία, 

- την οικονομία, 

- την κοινωνία, 

- τα οικοσυστήματα

- την ασφάλεια και την ειρήνη 

 

Θέτει κρίσιμα ζητήματα όπως:
- πού θα μπορούν οι άνθρωποι να κατοικήσουν (πχ η άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας, τα πιο έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα ή η ξηρασία 

προκαλούν σημαντικές μετακινήσεις →  κλιματικοί πρόσφυγες)

- πού μπορούν να καλλιεργηθούν διάφορα είδη (πχ αμπέλια) 
- και θα αναδιαμορφώσει τις σχέσεις του ανθρώπου με τα κατά τόπους 

οικοσυστήματα



zougla.gr



Το πρόβληµα σε τοπικό επίπεδο
• Ανάγκη για µετριασµό και προσαρµογή 
στην κλιµατική αλλαγή 

• Mitigation/Adaptation





Η συνεργασία µε την οµάδα 
YesClima

• Έχουµε παρατηρήσει µε την βοήθεια της 
οµάδας YESCLIMA ότι η κλιµατική αλλαγή δεν 
οφείλεται µόνο στα αυτοκίνητα και στα 
εργοστάσια αλλά ότι και ο άνθρωπος φέρει ένα 
µεγάλο µερίδιο ευθύνης σε αυτόν τον τοµέα. Με 
την βοήθεια της οµάδας του YESCLIMA 
κάναµε ένα Project στο οποίο συµµετείχαν όλοι 
οι µαθητές της περιβαλλοντικής µας οµάδας µε 
σκοπό την εύρεση οικονοµικών τρόπων 
εξοικονόµησης ενέργειας για το σχολείο µας  



• Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα YESclima υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο της 
Ισπανίας, του Βερολίνου και το Ενεργειακό Γραφείο Ανδαλουσίας.  
Αξιολογήθηκε κι επιλέχθηκε προς χρηµατοδότηση από το Γερµανικό 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής 
Ασφάλειας. 

To πρόγραµµα στοχεύει στην: 

• Προστασία του κλίµατος και την εξοικονόµηση ενέργειας 
• Γενικότερη προσπάθεια µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και του 
οικολογικού αποτυπώµατος των σχολείων 

• Εκπαίδευση µε καινοτόµο τρόπο και µέσα από συνεργασίες νέων, µε 
στόχο την απόκτηση από αυτούς, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων 
ώστε να εργαστούν σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και φυσικών 
συστηµάτων κλιµατισµού 

• Την εξοικείωση των νέων σε επιστηµονικά – τεχνικά θέµατα, οικονοµικά 
ζητήµατα, επιχειρηµατικότητα και νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία του 
κλίµατος και πιο ειδικά την εξοικονόµηση ενέργειας και τις ενεργειακές 
επιθεωρήσεις και παρεµβάσεις.



Μελέτη υφιστάµενης κατάστασης 
σχολικού κτιρίου 
• Η ελληνική οµάδα YesClima συνεργάζεται 

µε τον Δήµο Αγ. Δηµητρίου και έτσι µετά τη 
συµµετοχή µας στην ηµερίδα 
«Εξοικονόµηση ενέργειας στα σχολικά 
κτίρια» ήρθε στο σχολείο µας και µελέτησε 
την υφιστάµενη κατάσταση του κτιρίου 
όσον αφορά τις ενεργειακές του 
καταναλώσεις. 







Ερωτηµατολόγια 
• Η οµάδα YesClima µοίρασε σε όλα τα µέλη 
της περιβαλλοντικής οµάδας και 
εκπαιδευτικούς του σχολείου 
ερωτηµατολόγια σχετικά µε την εσωτερική 
άνεση του κτιρίου χειµώνα-καλοκαίρι και 
γενικά την ενεργειακή χρήση των χωρών











bullying.solutions



www.iottechtrends.com/history-of-iot/



Χρησιµότητα:
• Από ένα αυτόµατο ξυπνητήρι µέχρι το έξυπνο 
ψυγείο που ενηµερώνει το χρήστη για βασικές 
ελλείψεις ή ακόµα και την δυνατότητα 
ενεργοποίησης κλιµατισµού πριν ακόµα ο 
χρήστης εισέλθει στο σπίτι. Είναι µερικές από τις 
δυνατότητες που προσφέρει το IoT. Η χρήση του 
δεν παραµένει µόνο εκεί, αλλά επεκτείνεται και 
στις επιχειρήσεις οι οποίες εκµεταλλεύονται την 
δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας των 
δεδοµένων από cloud συστήµατα.



researchgate.net



www.slideshare.net



Κίνδυνοι
• Πληροφορίες στον κατασκευαστή 
• Παρακολούθηση των συνηθειών µας 
• Μείωση ιδιωτικότητας 
• Πιθανότητα χακαρίσµατος 
• Απώλεια ελέγχου από εµάς



Προτάσεις
• Ινφο 2





Τα βίντεο που ακολουθούν παριστάνουν 
εικονικά µοντέλα τάξης και κήπου πριν & 
µετά την εφαρµογή Internet of Things και 
δηµιουργήθηκαν από τον Κωνσταντίνο 
Μαρκουλάκη µε το πρόγραµµα 
Microsoft 3D Paint











Εξοικονόµηση ενέργειας και 
οικονοµικό και περιβαλλοντικό 
όφελος που µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε το Internet 
Of Things σε ένα σύγχρονο και 
φιλικό σχολικό περιβάλλον.



Πεδία:
• Εκτόνωση θερµού αέρα 
• Αερισµός 
• Σκίαστρα 
• Φωτισµός 
• Θέρµανση 
• Κήπος 
• Νερό 
• Ενηµερωτικά µηνύµατα





Ευχαριστούµε για τον χρόνο σας


