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Ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ  

και εκπαίδεςζη  

▪ Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο 

▪ Πνιιέο ρώξεο έρνπλ εληάμεη ηε δηδαζθαιία ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο ζύζηεκα 

▪ Σηελ Διιάδα πξνζεγγίδνληαη ζεσξεηηθά ζηε θπζηθή 

ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ηνπ γπκλαζίνπ 



Βιωμαηική πποζέγγιζη ζηιρ 

ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ 

▪ Σεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  απνηειεί ε 

βησκαηηθή κάζεζε 

“I hear and I forget, I see and I 

remember, I do and I understand”  

    Boston Children's Museum  



Κύκλοι μάθηζηρ(study circles) 

▪ Έλαο αξρεγόο ηνπ θύθινπ  

▪ 5-10 ζπκκεηέρνληεο – 

πνιιαπιαζηαζηέο  



To ππόγπαμμά μαρ 

▪ Έλαο αξρεγόο θύθινπ 

▪ Όινη παξαθνινύζεζαλ νιόθιεξν ην 

πξόγξακκα-ζε θάζε νκάδα είρε αλαηεζεί 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη γηα παξνπζίαζε 

▪ 2 κέξεο ησλ 5 δηδαθηηθώλ σξώλ + 

έλα 6σξν εθαξκνγώλ. 

▪ 4Ο καζεηέο Γ’Γπκλαζίνπ,Α’Λπθείνπ 

(8 νκάδεο ησλ 5- ηπραία) 



Γιδακηικοί ζηόσοι  

▪ Δμνηθείσζε κε ηε δύζθνιε έλλνηα ηεο 

ελέξγεηαο 

▪ Αλαθνξά κνξθώλ ελέξγεηαο, δηαηήξεζεο θαη 

κεηαηξνπώλ ηεο  

▪ Γηαρσξηζκόο ζε αλαλεώζηκεο θαη κε 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

▪ Παξνπζίαζε πξαθηηθώλ ειάηησζεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

▪ Γλσξηκία κε θηη κε ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο  



Διζαγωγή ζηην ενέπγεια 

▪ Έλλνηα ηεο ελέξγεηαο 

▪ Γηαηάμεηο κεηαηξνπήο κνξθώλ ελέξγεηαο ζε 

ειεθηξηθό ξεύκα 

▪ Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 

▪ Βrainstorming γηα κηα κέξα ρσξίο 

ειεθηξηθό ξεύκα ζε ζρνιείν θαη ζπίηη   



Παποςζίαζη ηων ανανεώζιμων πηγών 

ενέπγειαρ  

▪ Σύληνκε Θεσξεηηθή παξνπζίαζε 

▪ Γξαζηεξηόηεηεο κε εθπαηδεπηηθά θηη 

▪ Σπδήηεζε γηα ηα ππέξ θαη ηα θαηά 

▪ Παξάζεζε βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ 

 



Ανανεώζιμερ πηγέρ και πύπανζη 

πεπιβάλλονηορ 

▪ Πεηξειατθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‘8Ο –απνπζία πεξηβαιινληηθώλ 

αλαθνξώλ 

▪ Σύλδεζε ελέξγεηαο κε θαηλόκελν 

ζεξκνθεπίνπ 

▪ Σύγρξνλε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία 

 



Δνόηηηερ αναθοπάρ 

Νεξό 

Ήιηνο 
Βηνκάδα 

Άλεκνο 



Κιη πος σπηζιμοποιήθηκαν 

(ενδεικηικά): 
 1)Renewable Energy Science Kit (Thames and Kosmos) 

2)H-racer 2.0 Energy Science Education kit (Horizon) 

3) Fuel Cell Car Science kit (Horizon) 

4) Hydropower (Thames and Kosmos) 

5) Salt Water fuel Cell  monster truck (OWI KIT) 

6) Bto Energy Science kit ( Horizon)   

7) Educational Solar Energy Kit  ( model 689 JPR Electronics) 

8)  HYCO hydro genius Fuel Cell Car ( Heliocentris ) 

9) Renewable Energy Add-on Set  Lego Education 

 



Κιη πος σπηζιμοποιήθηκαν 

(ενδεικηικά): 
 

HYCO hydro genius Fuel Cell Car ( Heliocentris ) 

Bto Energy Science kit ( Horizon)  Renewable Energy Science Kit (Thames and Kosmos) 



Κιη πος σπηζιμοποιήθηκαν (ενδεικηικά): 

Educational Solar Energy Kit  ( model 689 JPR Electronics) 

Hydropower (Thames and Kosmos) 



Ηλιακή Δνέπγεια  

▪ Πξνέιεπζε Ηιηαθήο ελέξγεηαο 

▪ Παζεηηθά θαη ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα 

▪ Οηθηαθό θαη Βηνκεραληθό επίπεδν 

▪ Φσηνβνιηατθά θαη ιεηηνπξγία ηνπο 



Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο Φσηνβνιηατθνύ  

Καηαζκεςή DIY θωηοβοληαϊκού Cu-CuO 

https://www.letsgosolar.com/consumer-education/solar-project-for-kids/ 



Καηαζκεςή DIY θωηοβοληαϊκού Cu-CuO 

Υλικά : 

1.Έλα θύιιν ραιθνύ 

2.Γύν θαιώδηα  

3.Έλα πνιύκεηξν 

4.Έλα ειεθηξηθό κάηη 

θνπδίλαο 

5.Έλα γπάιηλν δνρείν   

6.Αιάηη 

7.Νεξό  

8.Γπαιόραξην  

9.Ψαιίδη 

10.Έλα led 

11.Φσηεηλή πεγή 
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/echem/echem2.html 



Καηαζκεςή DIY θωηοβοληαϊκού Cu-CuO 

▪ Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνύ - 

Σπλδπαζκόο κε ειεθηξόιπζε-Μέηξεζε 

παξαγόκελεο ελέξγεηαο-Μειέηε 

παξαγόλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ  

 

▪ Ταύηηζε δηαπίζησζεο καζεηώλ- 

εηδηθώλ επηζηεκόλσλ όηη ην κέιινλ 

απαηηεί ζπλδπαζκό πεξηζζόηεξσλ 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 



Σςμπεπάζμαηα ππογπάμμαηορ 

 Γεξιόηηηερ  

 

 Κπιηική ζκέτη 

ικανόηηηα 

ζςνεπγαζίαρ 

και ομαδικήρ 

επγαζίαρ 

Σςνεπγαζία  

& 

ομαδική επγαζία 

Τεσνικέρ 

δεξιόηηηερ 

Αναλςηική 

ζκέτη Δημιοςπγικόηηηα 

Διασείπιζη 

σπόνος 

Επιζηημονική 

ζκέτη  

Επικοινυνιακέρ 

δεξιόηηηερ 



Σςμπεπάζμαηα ππογπάμμαηορ 

▪ Οη ζεκεξηλνί καζεηέο θαη απξηαλνί 

πνιίηεο: 

▫ Γλώξηζαλ ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηνπο 

▫ Δπαηζζεηνπνηήζεθαλ ζην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα 

ηνπ πιαλήηε  

▫ Θα απνηειέζνπλ έλα δπλακηθό κειινληηθό ππξήλα 

κε γλώζε θαη άπνςε ππέξ ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ.  

Τν πξόγξακκα ζα επαλαιεθζεί θαζώο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

θαη πνζνηηθώλ κεηξήζεσλ 



@anatolia.edu anatolia.edu stem@anatolia.edu.gr 


