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O öÜêåëïò ðåñéÝ÷åé:

¸íôõðï ðïõ áðåõèýíåôáé êõñßùò óôïõò åêðáéäåõôéêïýò ìå:

1.  ÓõíïðôéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò "åíåñãåéáêÞò" êáôÜóôáóçò óôçí åðï÷Þ ìáò

2.  ×ñÞóéìá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá

3.  ÐåñéãñáöÞ ôçò êáôÜóôáóçò, ðïõ áöïñÜ ôçí åêðáßäåõóç, ó÷åôéêÜ ìå ôçí 

åíÝñãåéá

4.  ÁíáëõôéêÞ ðåñéãñáöÞ ôùí óôü÷ùí, ôïõ ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò êáé üëùí ôùí

öÜóåùí ôïõ ôñéÞìåñïõ ðñïãñÜììáôïò ôïõ Ê.Ð.Å. Ìïõæáêßïõ  "ÅíÝñãåéá"

5.  ÅíäåéêôéêÞ âéâëéïãñáößá

Öýëëá ðëçñïöüñçóçò êáôáãñáöÞò êáé åñãáóéþí:

1.  Öýëëï åñãáóßáò 1. ÅñùôÞóåéò ãéá âáóéêÝò Ýííïéåò.

2.  Öýëëï åñãáóßáò 2. Äñáóôçñéüôçôåò ðåäßïõ óôç ëßìíç ÐëáóôÞñá.

3.  Öýëëï ðëçñïöüñçóçò 3. Åîïéêïíüìçóç çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò.

4.  Öýëëï åñãáóßáò 4. Åîïéêïíüìçóç çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò.

5.  Öýëëï ðëçñïöüñçóçò 5. Ôé åßíáé ôï “åíåñãåéáêü áðïôýðùìá”. 

ÁãïñÝò, ÷ñÞóç ðñïúüíôùí êáé åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò. 

6.  Öýëëï åñãáóßáò 6. ÅðéëïãÞ ðñïúüíôùí êáé åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò.

7.  Öýëëï åñãáóßáò 7. ÊáôáãñáöÞ ðñïúüíôùí. Ðñïúüíôá ìå óõóêåõáóßá 

ðëáóôéêïý.

8.  Öýëëï åñãáóßáò 8. Ï Þëéïò óôï óðßôé ìáò.

9.  Öýëëï åñãáóßáò 9. Áãñïôéêü óðßôé ðáëéïý ôýðïõ ðåñéï÷Þò Êáñäßôóáò.

10.  Öýëëï åñãáóßáò 10. ÓõãêñéôéêÞ áîéïëüãçóç åðé÷åéñçìÜôùí.

11.  Öýëëï åñãáóßáò 11. Ñüëïé ãéá ôï èåáôñéêü äñþìåíï «ÊáôáóêåõÞ      

öñÜãìáôïò Ôáõñùðïý».

12.  Öýëëï ðëçñïöüñçóçò 12. Ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðëáóôéêÜ.

13.  Öýëëï ðëçñïöüñçóçò 13. ÅíäåéêôéêÞ êáôáíÜëùóç çëåêôñéêþí óõóêåõþí.
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Áíôß ðñïëüãïõ

¸íáò áðü ôïõò âáóéêïýò óêïðïýò ôçò ßäñõóçò êáé ëåé-

ôïõñãßáò ôùí ÊÝíôñùí ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêðáßäåõóçò åßíáé ï

ó÷åäéáóìüò êáé ç õëïðïßçóç ÐñïãñáììÜôùí Ð.Å. Ôï Ê.Ð.Å.

Ìïõæáêßïõ, Ý÷ïíôáò ðïëõåôÞ ðåßñá åöáñìïãÞò ôÝôïéïõ åß-

äïõò ðñïãñáììÜôùí ãéá ìáèçôÝò Á/èìéáò êáé Â/èìéáò åêðáß-

äåõóçò, áðïöÜóéóå íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí ÝêäïóÞ ôïõò.

Ìå ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ðñïãñáììÜôùí

êáé ôçò õëïðïßçóÞò ôïõò, ôï Ê.Ð.Å. óôï÷åýåé íá âïçèÞóåé ìá-

èçôÝò êáé åêðáéäåõôéêïýò, äßíïíôáò éäÝåò ãéá ôá ðñïãñÜììá-

ôá ðïõ õëïðïéïýí óôá ó÷ïëåßá ôïõò.

Ç óõãêåêñéìÝíç Ýêäïóç áöïñÜ óôï ðñüãñáììá “ÅíÝñ-

ãåéá” êé Ýñ÷åôáé ùò âïçèüò óôçí ðñïóðÜèåéá áõôþí ðïõ åí-

äéáöÝñïíôáé íá áó÷ïëçèïýí ìå ôï ðïëý åðßêáéñï áõôü èÝìá. 

Ç ÐáéäáãùãéêÞ ÏìÜäá ôïõ ÊÝíôñïõ
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Å Í Å Ñ Ã Å É A
Ç ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÔÇÍ ÅÐÏ×Ç ÌÁÓ

Ç áýîçóç ôçò êáôáíÜëùóçò ôçò ÷ñçóéìïðïéïýìåíçò åíÝñãåéáò óõìâáäßæåé ìå ôçí åîÝëéîç ôçò
áíèñþðéíçò êïéíùíßáò. Éäéáßôåñá ìåôÜ ôç âéïìç÷áíéêÞ åðï÷Þ ç áýîçóç ôçò êáôáíÜëùóçò ôçò åíÝñ-
ãåéáò åßíáé èåáìáôéêÞ. ÈåáìáôéêÝò åßíáé åðßóçò êáé ïé âåëôéþóåéò óôçí ðïéüôçôá ôçò æùÞò ôùí áíèñþ-

ðùí, áëëÜ ðáñÜëëçëá óçìáíôéêÞ åß-
íáé êáé ç üîõíóç ôùí ðåñéâáëëïíôé-
êþí ðñïâëçìÜôùí. Ó´ áõôÞ ôç öÜóç
ôçò áíÜðôõîçò ôçò êïéíùíßáò ç å-
íÝñãåéá áíôëåßôáé êáôÜ êýñéï ëüãï
óå ðïëëÜ êñÜôç áðü ôá ïñõêôÜ êáý-
óéìá. Ôï ðåôñÝëáéï, ïé ãáéÜíèñáêåò,
ôï öõóéêü áÝñéï êáßãïíôáé ãéá èÝñ-
ìáíóç, ðáñáãùãÞ çëåêôñéóìïý êáé
ãåíéêÜ ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò.

Ôá ðñïúüíôá ôçò êáýóçò, üìùò,
äçìéïõñãïýí ðåñéâáëëïíôéêÜ ðñï-
âëÞìáôá, üðùò ç ñýðáíóç ôçò áôìü-
óöáéñáò, ç üîéíç âñï÷Þ, ôï öáéíüìå-

íï ôïõ èåñìïêçðßïõ ê.Ü. ðïõ ïäçãïýí óå áêñáßåò êëéìáôéêÝò ìåôáâïëÝò, ïé ïðïßåò áðïôåëïýí áðåéëÞ
ãéá ôçí áíèñùðüôçôá. ÕðÜñ÷ïõí, åðßóçò, ïé ðåôñåëáéïêçëßäåò, ôá çëåêôñïìáãíçôéêÜ ðåäßá êáé Üëëïé
êßíäõíïé ãéá ôï ðåñéâÜëëïí óôç ìåôáöïñÜ ôçò åíÝñãåéáò. 

ÅðéðëÝïí ôá ïñõêôÜ êáýóéìá, ìåôÜ áðü åêáôïììýñéá ÷ñüíéá ðáñáìïíÞò ìÝóá óôç ãç, ôþñá ìå ôçí
õðåñêáôáíÜëùóÞ ôïõò, åîáíôëïýíôáé. 

Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç áõôþí ôùí æçôçìÜôùí ç êïéíùíßá êéíåßôáé óå äõï êáôåõèýíóåéò. Ç ìéá åßíáé ç
óõãêñÜôçóç ôçò áõîçôéêÞò ôÜóçò ôçò ÷ñÞóçò ôçò åíÝñãåéáò ìå ÷ñÞóç ôçò ôå÷íïëïãßáò ãéá ðéï á-
ðïäïôéêÜ óõóôÞìáôá êáé óõóêåõÝò, êáé ìå ïñãáíùôéêÝò áëëáãÝò óôç íïìïèåóßá êáé óôçí åêðáßäåõóç.
Ç äåýôåñç åßíáé ç ÷ñÞóç ôùí áíáíåþóéìùí ðçãþí åíÝñãåéáò ðïõ åßíáé öéëéêÝò ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí. 

Ç êáôÜóôáóç óôçí ÅëëÜäá êáé óôçí Åõñþðç äåí äéáöÝñåé êáé ðïëý áðü áõôÞ ðïõ ðåñéãñÜöôçêå
ðñïçãïýìåíá. Ç åíÝñãåéá ðïõ åéóÜãåôáé óôçí ÅëëÜäá, êõñßùò ìå ôçí ìïñöÞ ðåôñåëáßïõ åßíáé ðÜíù
áðü ôï 50% ôçò óõíïëéêÜ ÷ñçóéìïðïéïýìåíçò åíÝñãåéáò ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷ïõìå åíåñãåéáêÞ åîÜñ-
ôçóç, áëëÜ êáé ïéêïíïìéêÞ áöáßìáîç. Áðü ôéò åîáíôëÞóéìåò åíåñãåéáêÝò ðçãÝò ðïõ Ý÷ïõìå óôçí Åë-
ëÜäá ÷ñçóéìïðïéïýìå ðåñéóóüôåñï ôïí ëéãíßôç, åíþ áðü ôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò ðåñéóóüôåñï ôç
âéïìÜæá (êáõóüîõëá). Ïé äéáöïñÝò áíÜìåóá óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Åõñþðç åßíáé óôç ÷ñÞóç ôïõ öõóé-
êïý áåñßïõ êáé ôçò ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò. Óôçí Åõñþðç ðÜíù áðü ôï 15% ôçò åíÝñãåéáò åßíáé ðõñçíé-
êÞ, åíþ óôçí ÅëëÜäá äåí õðÜñ÷åé êáèüëïõ, ãéá ðïëëïýò ëüãïõò, áíÜìåóá óôïõò ïðïßïõò êáé ç óåé-
óìéêüôçôá ôçò ðåñéï÷Þò. 

Ç ìÝóç êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò óôçí ÅëëÜäá ðëçóéÜæåé ôçí ìÝóç ÅõñùðáúêÞ êáôáíÜëùóç, áõôü ü-
ìùò ïöåßëåôáé ðåñéóóüôåñï óôï ìåóïãåéáêü êëßìá ôçò êáé óôï ìéêñü ìÝãåèïò ôçò âéïìç÷áíßáò ôçò êáé
ëéãüôåñï óôçí åíåñãåéáêÞ áðïäïôéêüôçôá ôùí äéáöüñùí êáôáóêåõþí (ð.÷. óðßôéá), óõóôçìÜôùí êáé
÷ñçóéìïðïéïýìåíùí óõóêåõþí. Ôá êáôáíáëùôéêÜ ðñüôõðá äåí óõìðåñéëáìâÜíïõí áñêåôÜ ôçí åíåñ-
ãåéáêÞ áðïäïôéêüôçôá, ïýôå ôçí ïñèïëïãéêÞ åíåñãåéáêÞ äéá÷åßñéóç.

Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ç åíÝñãåéá óõíäÝåôáé ìå ðïëëÜ ðåñéâáëëïíôéêÜ ðñïâëÞìáôá
åßíáé áðáñáßôçôï ïé öïñåßò ôçò ðåñéâáëëïíôéêÞò åêðáßäåõóçò íá áó÷ïëçèïýí ìå
áõôÜ, ôéò áéôßåò ðïõ ôá äçìéïõñãïýí, íá áíáæçôÞóïõí ëýóåéò êáé íá “óõìâÜë-
ëïõí” óôç äéüñèùóç Þ êáé åðßëõóÞ ôïõò.
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ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÉÊÇÓ 
ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÊÁÉ ÅÍÅÑÃÅÉÁ

ÌÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí õëïðïéçèåß áñêåôÜ ðñïãñÜììáôá Ð.Å. ðïõ áöïñïýí ôçí
åíÝñãåéá óå ó÷ïëåßá, óå Ê.Ð.Å. êáé Üëëïõò ïñãáíéóìïýò. Åðßóçò Ý÷ïõí åêäïèåß
âéâëßá êáé Ý÷ïõí ðáñá÷èåß CD-ROM, áëëÜ êáé åêðáéäåõôéêÜ ðáêÝôá.

Ôï Äßêôõï Ð.Å. "Ç åíÝñãåéá óôï ðåñéâÜëëïí ôïõ ðáéäéïý" ðïõ óõíôïíßæåé ôï
Ê.Ð.Å. Ìïõæáêßïõ, ðñïóðáèåß íá óõíôïíßóåé ôéò ðñïóðÜèåéåò ôùí ó÷ïëåßùí, ôùí

Ê.Ð.Å., ôùí ÏÔÁ êáé öïñÝùí ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôçí åíÝñãåéá ãéá íá âåëôéþóåé ôçí
ðïéüôçôá ôùí õëïðïéïýìåíùí ðñïãñáììÜôùí.

Ðáñ' üëá áõôÜ õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ ðñïâëÞìáôá áðü
åêðáéäåõôéêÞ Üðïøç óôçí õëïðïßçóç åíüò ðñï-
ãñÜììáôïò  ðïõ áöïñÜ ôçí åíÝñãåéá.

Ç åíÝñãåéá åßíáé ìéá äýóêïëç êáé áöçñçìÝíç Ýí-
íïéá êáé åìöáíßæåôáé ìå ðïëëÜ ðñüóùðá. Ïé êáíü-
íåò ðïõ ôçí áöïñïýí ìðïñïýí, åðßóçò, íá ðñïêá-
ëÝóïõí óõã÷ýóåéò, áëëÜ êáé áôÝëåéùôåò óõæçôÞ-
óåéò. Ç äéá÷åßñéóÞ ôçò óå êïéíùíéêü åðßðåäï ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé óõãêñïýóåéò, áëëÜ êáé íá äçìéïõñ-
ãÞóåé óõíåñãáóßåò, åßôå áõôü áöïñÜ Ýíá êñÜôïò,
åßôå ìéá ðïëõêáôïéêßá. Åßíáé, äçëáäÞ, üôé ðñÝðåé ãéá Ýíá ðñüãñáììá ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêðáß-
äåõóçò, áñêåß íá ãßíåé ðñïóÝããéóç ôïõ èÝìáôïò ìå ôçí áðáñáßôçôç ãíþóç êáé åõáéóèçóßá
êáé ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôï ãíùóôéêü õðüâáèñï ôùí ðáéäéþí.

Óçìáíôéêü, åðßóçò, åßíáé üôé ôá ðñüôõðá äéá÷åßñéóçò ôçò åíÝñãåéáò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ïé
Üíèñùðïé, áëëÜ êáé äçìüóéïé öïñåßò êáé ïñãáíéóìïß, äåí åßíáé áõôÜ ðïõ ðñÝðåé.

¸ôóé ïé åêðáéäåõôéêïß ðïõ èá áó÷ïëçèïýí ìå ðñüãñáììá Ð.Å. ó÷åôéêÜ ìå ôçí åíÝñãåéá èá
ðñÝðåé íá âñïõí ôñüðïõò íá "äéäÜîïõí" óôïõò ìá-
èçôÝò ôïõò ôéò èåùñçôéêÝò ãíþóåéò ðïõ êñßíïõí á-
ðáñáßôçôåò óå ó÷Ýóç ìå ôïõò åðéäéùêüìåíïõò óôü-
÷ïõò ôïõ ðñïãñÜììáôïò, áëëÜ êáé íá ôïõò âïçèÞ-
óïõí íá ðñïâëçìáôéóôïýí ãéá ôïõò ëüãïõò ðïõ äåí
ãßíåôáé ðÜíôá ïñèïëïãéêÞ ÷ñÞóç ôçò åíÝñãåéáò. Ôï
èÝìá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðñÝðåé íá ðñïóåããßæåôáé
äéåðéóôçìïíéêÜ êáé ïëüðëåõñá, íá ðñïùèåß ôç óõ-
íåñãáóßá áíÜìåóá óôïõò ìáèçôÝò êáé ôçí åðáöÞ ìå
äéÜöïñïõò êïéíùíéêïýò öïñåßò, íá ðåñéÝ÷åé åñãáóß-

åò ðåäßïõ, íá ó÷åôßæåôáé ìå ôçí êáèçìåñéíüôçôÜ ôïõò, íá ðñïùèåß ôçí êñéôéêÞ óêÝøç êáé ãå-
íéêÜ íá óõìâáäßæåé ìå ôéò áñ÷Ýò êáé ôïõò óêïðïýò ôçò Åêðáßäåõóçò ãéá ôçí Áåéöïñßá. 

Ç "åíÝñãåéá" óôï Äéáèåìáôéêü Åíéáßï Ðëáßóéï
ÐñïãñáììÜôùí Óðïõäþí (ÄÅÐÐÓ)

Óôï íÝï ÄÅÐÐÓ ç ðåñéãñáöÞ ôùí èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí ôçí åíÝñãåéá êáëýðôåé áñêåôü
÷þñï. Ôá ðåñéóóüôåñá âéâëßá áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí åíÝñãåéá êáé åðïìÝíùò ðñïóöÝñïíôáé ãéá
óõíäõáóìü ìå ðñïãñÜììáôá Ð.Å. ðïõ áöïñïýí ôçí åíÝñãåéá. Ôï èÝìá ôçò åíÝñãåéáò åîåôÜ-
æåôáé áðü ðïëëÝò ðëåõñÝò êáé óõó÷åôßæåôáé ìå äéÜöïñåò ðáñáìÝôñïõò, åßôå óå åðéìÝñïõò
ìáèÞìáôá, åßôå óå äéáèåìáôéêÝò ðñïóåããßóåéò.

¸ôóé ç åíÝñãåéá åîåôÜæåôáé óå ó÷Ýóç ìå ôçí ôñïöÞ, ôéò ïéêïãåíåéáêÝò äñáóôçñéüôçôåò,
ôïí Þëéï, ôç èåñìüôçôá, ôï öùò, ôçí êßíçóç ôïõ íåñïý êáé ôïõ áÝñá, ôïí êýêëï æùÞò ôùí
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ðñïúüíôùí, ôá ìÝóá ìåôáöïñÜò, ôçí õãåßá, ôçí êáôïéêßá, ôçí ôå÷íïëïãßá, ôïõò æùíôáíïýò ïñãáíé-
óìïýò êáé ôá ïéêïóõóôÞìáôá, ôïí Þ÷ï, ôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò, ôçí åîïéêïíüìçóç ê.Ü. Ðñïôåßíïíôáé å-
ðßóçò ðïëëÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé äéáèåìáôéêÝò åñãáóßåò.

Ãéá ôçí ÐåñéâáëëïíôéêÞ Åêðáßäåõóç óôï ÄÅÐÐÓ, ïé ðñïôÜóåéò ãéá ôçí åíÝñãåéá ðåñéïñßæïíôáé óôá
âáóéêÜ ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôï åíåñãåéáêü ðñüâëçìá êáé ôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò.

ÔñéÞìåñï ðñüãñáììá Ð.Å. ôïõ Ê.Ð.Å. Ìïõæáêßïõ
" Å í Ý ñ ã å é á "

Ãéá ôï ó÷åäéáóìü áõôïý ôïõ ðñïãñÜììáôïò ëÞöèçêáí õðüøç êõñßùò ç áíÜëõóç ôçò êáôÜóôáóçò üðùò
ðáñïõóéÜæåôáé óôéò ðñïçãïýìåíåò óåëßäåò, ïé óôü÷ïé êáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ Äéêôýïõ "Ç ÅíÝñãåéá óôï ðåñé-
âÜëëïí ôïõ ðáéäéïý" ðïõ óõíôïíßæåé ôï Ê.Ð.Å. Ìïõæáêßïõ êáé ïé õðÜñ÷ïõóåò äõíáôüôçôåò ôïõ Ê.Ð.Å. Ìïõ-
æáêßïõ êáé ôçò ãýñù ðåñéï÷Þò ãéá äñáóôçñéüôçôåò ðåäßïõ. Ôï ðñüãñáììá ðïõ ðñïôåßíïõìå, èÝëïõìå íá
Ý÷åé äéÜñêåéá óôï ÷ñüíï, áëëÜ êáé åõåëéîßá, íá ðñïóáñìüæåôáé óôá äåäïìÝíá ðïõ áëëÜæïõí, áëëÜ êáé íá
äéáôçñåß êÜðïéá ðñÜãìáôá óôáèåñÜ. ÓôáèåñÜ ð.÷. ìðïñåß íá åßíáé ç õðïóôÞñéîç ôçò áíÜãêçò ãéá åîïéêïíü-
ìçóç åíÝñãåéáò êáé ôçò áíÜãêçò óôñïöÞò óôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò ðïõ íá ôïíßæïíôáé ìÝóá óôéò äñáóôç-
ñéüôçôåò ôïõ ðñïãñÜììáôïò, åíþ óõãêåêñéìÝíåò äñáóôçñéüôçôåò, üðùò áõôÞ ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôï õäñïç-
ëåêôñéêü åñãïóôÜóéï êáé ôï öñÜãìá ôçò ëßìíçò ÐëáóôÞñá ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé óôï ðáñüí öõëëÜäéï ìðïñåß
íá áíôéêáèßóôáíôáé ìå ìéá äñÜóç ðïõ íá áöïñÜ ôï ìåëëïíôéêü Áéïëéêü ðÜñêï óôçí ðåñéï÷Þ Ìïõæáêßïõ Þ ôá
åíåñãåéáêÜ öõôÜ ðïõ èá êáëëéåñãïýíôáé.

Ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá áðåõèýíåôáé óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ, áëëÜ ìå ôéò êáôÜëëçëåò
ðñïóáñìïãÝò ìðïñåß íá õëïðïéçèåß êáé óå ìáèçôÝò ôùí ìåãÜëùí ôÜîåùí ôïõ Äçìïôéêïý (Å´ - ÓÔ´). 

Óêïðüò ôïõ ðñïãñÜììáôïò

Íá áðïêôÞóïõí ïé ìáèçôÝò êñéôéêÜ ìéá ðéï öéëéêÞ óôÜóç áðÝíáíôé óôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò
åíÝñãåéáò êáé íá åõáéóèçôïðïéèïýí ùò ðñïò ôçí ïñèïëïãéêÞ ÷ñÞóç ôçò åíÝñãåéáò óôï ðåñéâÜë-
ëïí ôïõò.

Óôü÷ïé ôïõ ðñïãñÜììáôïò

Ïé ìáèçôÝò ðñÝðåé:

• Íá ãíùñßóïõí ôá êõñéüôåñá ðåñéâáëëïíôéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí áðü ôçí õðÜñ÷ïõóá êá-
ôÜóôáóç äéá÷åßñéóçò ôçò åíÝñãåéáò êáé íá ðñïâëçìáôéóôïýí ãéá ôéò ëýóåéò ðïõ ðñïôåßíïíôáé.

• Íá ðñïóåããßóïõí âéùìáôéêÜ, ïëéóôéêÜ êáé êñéôéêÜ, ìÝóá áðü ðáñáäåßãìáôá, ôéò áíáíåþóéìåò ðç-
ãÝò åíÝñãåéáò êáé ôá ðåñéâáëëïíôéêÜ æçôÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ì´ áõôÜ. Óôçí ðåñßðôùóÞ ìáò, ôï õäñï-
çëåêôñéêü åñãïóôÜóéï êáé ôï öñÜãìá ôçò ëßìíçò ÐëáóôÞñá.

• Íá ãíùñßóïõí êáé íá ðñïâëçìáôéóôïýí ãéá ôï ðþò ìðïñåß ó´ Ýíá óðßôé Þ ó÷ïëåßï íá éêáíïðïéïý-
íôáé ïé êáèçìåñéíÝò áíèñþðéíåò áíÜãêåò ìå óçìáíôéêÞ åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé ÷ñçìÜôùí, äçëá-
äÞ, íá ãßíåôáé ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóç ôçò åíÝñãåéáò.

¢ëëïé óôü÷ïé åßíáé ç áíÜðôõîç äçìéïõñãßáò ðíåýìáôïò óõíåñãáóßáò, Ýñåõíáò êáé êïéíùíéêüôçôáò êá-
èþò êáé ç êáëëéÝñãåéá ôçò êñéôéêÞò óêÝøçò. Áêüìç ç áíÜðôõîç äåîéïôÞôùí, üðùò ç ÷ñÞóç ïñãÜíùí
(ð.÷. ìÝôñçóçò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò, ÷ñÞóç ðñïãñáììÜôùí õðïëïãéóôÞ ê.Ü.), ç áíÜðôõîç ôçò äçìéïõñãé-
êüôçôáò ôùí ìáèçôþí êáé Üëëá.

ÅðéìÝñïõò åéäéêïß ãíùóôéêïß êáé Üëëïé óôü÷ïé, êáèïñßæïíôáé êáé áðü óõãêåêñéìÝíåò  äñáóôçñéüôçôåò ðïõ
ðñïôåßíïíôáé áðü ôï ðñüãñáììá óôï ðáñüí öõëëÜäéï, áëëÜ êáé áðü Üëëåò ìåëëïíôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ðïõ èá áíáðôõ÷èïýí óôá ðëáßóéá áõôïý ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ôï ðñüãñáììá öéëïäïîåß íá ðáñÝ÷åé åðéëï-
ãÝò ðïõ èá ôáéñéÜæïõí ðåñéóóüôåñï ìå ôá óõãêåêñéìÝíá ðñïãñÜììáôá Ð.Å. ðïõ õëïðïéïýí ôá ó÷ïëåßá.

Ðñïåôïéìáóßá

Ðñéí ôçí åðßóêåøç ôçò ÐåñéâáëëïíôéêÞò ÏìÜäáò êáé ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜì-
ìáôïò óôï Ê.Ð.Å., óôÝëíåôáé óôï ó÷ïëåßï åñùôçìáôïëüãéï êáé æçôïýíôáé óôïé÷åßá
ðïõ    áöïñïýí ôï åíåñãåéáêü éóïæýãéï ôùí óðéôéþí ôùí ìáèçôþí, áëëÜ êáé ôá êá-
ôáíáëùôéêÜ ðñüôõðá ðïõ éó÷ýïõí. 
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ÐÅÌÐÔÇ ÁÐÏÃÅÕÌÁ

1. Óýíôïìç ðáñïõóßáóç ôïõ Ê.Ð.Å. Ìïõæáêßïõ êáé ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ

2. Óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ôïõ ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé ôùí
äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ èá óõììåôÝ÷åé ç ÐåñéâáëëïíôéêÞ ïìÜäá ôïõ ó÷ïëåßïõ

3. ÂáóéêÝò Ýííïéåò êáé ó÷Ýóåéò ðïõ áöïñïýí ôçí åíÝñãåéá
Öýëëï åñãáóßáò 1

Ïé ìáèçôÝò ãéá äéÜöïñïõò ëüãïõò äåí Ý÷ïõí ðÜíôïôå ôéò áðáéôïýìåíåò ãíþóåéò ãéá
óõãêåêñéìÝíåò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ áöïñïýí ôï èÝìá åíÝñãåéá. ¸ôóé Ý÷åé ó÷åäéáóôåß ìéá
ðñïåôïéìáóßá ðñïêåéìÝíïõ íá èõìßóåé, áëëÜ êáé íá ðëçñïöïñÞóåé ôïõò ìáèçôÝò ãéá Ýííïéåò
ðïõ åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá ôçí êáôáíüçóç äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ ãßíïíôáé óôá ðëáßóéá ôïõ
ðñïãñÜììáôïò. ÁõôÝò óõíÞ-
èùò åßíáé ó÷åôéêÝò ìå ôçí ìåôá-
ôñïðÞ ôçò äõíáìéêÞò óå êéíçôé-
êÞ êáé çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá, ôéò
Ýííïéåò åíÝñãåéáò êáé éó÷ýïò,
ôçí ìåôáîý ôïõò ó÷Ýóç, êáèþò
êáé ôéò ìïíÜäåò ôïõò.

Ðáñáêïëïõèþíôáò áðëÝò
êáôáóêåõÝò ìåôáôñïðÞò åíÝñ-
ãåéáò ïé ìáèçôÝò ÷ùñßæïíôáé óå
ïìÜäåò êáé óõìðëçñþíïõí êåß-
ìåíá ðïõ áöïñïýí âáóéêÝò Ýí-
íïéåò êáé ó÷Ýóåéò ãéá ôçí åíÝñ-
ãåéá. Óôç óõíÝ÷åéá ðáñïõóéÜ-
æïíôáé ïé óùóôÝò áðáíôÞóåéò
êáé äßíïíôáé ðáñáäåßãìáôá õ-
ðïëïãéóìïý åíåñãåéáêÞò êáôá-
íÜëùóçò óõóêåõþí ðñïêåéìÝ-
íïõ íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí áõôÝò
ïé ãíþóåéò óå äñáóôçñéüôçôåò ôïõ áðïãåýìáôïò ôçò ÐáñáóêåõÞò.

4. Ðáñïõóßáóç ðåñéâáëëïíôéêþí ðñïâëçìÜôùí êáé ðñïôåéíüìåíùí ëýóåùí ðïõ
áöïñïýí ôçí åíÝñãåéá

Óôçí áñ÷Þ ïé ìáèçôÝò âëÝðïõí åéêüíåò áðü áíèñþðéíåò êáôáóêåõÝò (óðßôéá, ìåôáöïñéêÜ
ìÝóá, ãåùñãéêÜ ìç÷áíÞìáôá ê.Ü.) óå ðáëáéüôåñåò éóôïñéêÜ åðï÷Ýò êáé æçôåßôáé íá åêöñÜ-
óïõí ôçí ÜðïøÞ ôïõò ãéá ôï ôé íïìßæïõí üôé Ý÷åé áëëÜîåé ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðïóüôçôá ôçò åíÝñ-
ãåéáò ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ãé´ áõôÝò ôéò êáôáóêåõÝò êáé ôç ÷ñÞóç ôïõò, áëëÜ êáé ôéò åõêïëßåò Þ
áíÝóåéò ðïõ Ý÷ïõí öÝñåé óôç æùÞ ìáò. 

Áêïëïýèùò äßíïíôáé óôïé÷åßá ðïõ äåß÷íïõí ôçí ìåãÜëç áýîçóç ôçò êáôáíÜëùóçò ôçò
åíÝñãåéáò, éäßùò óôç âéïìç÷áíéêÞ åðï÷Þ, êáèþò êáé ôï ðñüâëçìá ôïõ õðåñðëçèõóìïý. Åðß-
óçò óôïé÷åßá ðïõ äåß÷íïõí ôçí åîÜñôçóç ôçò ÅëëÜäáò, áëëÜ êáé ôïõ êüóìïõ üëïõ, áðü ôá
ïñõêôÜ êáýóéìá ðïõ Ý÷ïõí ùò áðïôÝëåóìá ôçí Ýêëõóç äéáöüñùí êáõóáåñßùí ðïõ åßíáé êáé
áÝñéá ôïõ èåñìïêçðßïõ. ÁíáöÝñïíôáé êáé åîçãïýíôáé ôá êõñéüôåñá ðáãêüóìéá ðåñéâáëëïíôé-
êÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôç ÷ñÞóç ôùí ïñõêôþí êáõóßìùí êáé ôßèåôáé ôï åñþôçìá
ôé ðñÝðåé íá ãßíåé.

Óôç óõíÝ÷åéá åßôå ìÝóá áðü ôç óõæÞôçóç åßôå ìå óõíÝ÷åéá ôçò ðáñïõóßáóçò ïé ìáèçôÝò
ïäçãïýíôáé óôá èÝìáôá ôùí áíáíåþóéìùí ðçãþí êáé ôçò åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò.

5. Ðáñïõóßáóç áðïôåëåóìÜôùí ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ ðïõ åß÷å óôáëåß óôï ó÷ïëåßï 

ÐáñïõóéÜæïíôáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò êáôáíÜëùóçò ôùí óðéôéþí ôùí ìáèçôþí óå èåñìé-
êÞ êáé çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá. Åîçãåßôáé óôïõò ìáèçôÝò üôé ïé äéáöïñÝò ðïõ ðáñáôçñïýíôáé
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Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá ðïõ áöïñïýí ôéò êáôáóêåõÝò ôùí êôéñßùí êáé ôéò óõóêåõÝò ðïõ

õðÜñ÷ïõí, áëëÜ êáé ôïí ôñüðï ÷ñÞóçò ôïõò. Ãßíåôáé óõæÞôçóç ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáëÜâïõí êÜðïéïõò

âáóéêïýò ðáñÜãïíôåò ðïõ åõèýíïíôáé ãéá óðáôÜëç åíÝñãåéáò.

6. Ðñïåôïéìáóßá ãéá ôçí åðßóêåøç óôïí Õäñïçëåêôñéêü Óôáèìü Ôáõñùðïý
êáé ôï öñÜãìá ôçò Ëßìíçò ÐëáóôÞñá

Á. ÕäñïçëåêôñéêÞ åíÝñãåéá 

Ãßíåôáé óýíôïìç ðáñïõóßáóç ôïõ

ôñüðïõ ìå ôïí ïðïßï ðáñÜãåôáé çëå-

êôñéêÞ åíÝñãåéá áðü Ýíá õäñïçëå-

êôñéêü óôáèìü. Ôßèåíôáé ôá ðåñéâáë-

ëïíôéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí

áðü ôá ìåãÜëá õäñïçëåêôñéêÜ Ýñãá

êáé óôáèìßæïíôáé ïé ùöÝëåéåò, Üìåóåò

êáé Ýììåóåò (ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò,

äéá÷åßñéóç íåñïý). 

Â. Åíôïðéóìüò ôçò ðåñéï÷Þò óôï ÷Üñôç

Áíáêïéíþíåôáé ç åðßóêåøç óôï

ðåäßï. ÐáñïõóéÜæåôáé óôïõò ìá-

èçôÝò Ýíáò ãåùöõóéêüò ÷Üñôçò

ôçò ÅëëÜäáò êáé êáëïýíôáé ïé ìá-

èçôÝò íá åíôïðßóïõí ôçí ðåñéï÷Þ

óôçí ïðïßá âñßóêåôáé ôï öñÜãìá

êáé ï õäñïçëåêôñéêüò óôáèìüò.

ÅíáëëáêôéêÜ, ðñéí ôï ãåùöõ-

óéêü ÷Üñôç èá ìðïñïýóå íá ðá-

ñïõóéáóôåß Ýíáò ÷Üñôçò ëé-

ìíþí

(öõóéêþí êáé ôå÷íçôþí) êáé íá êëçèïýí ïé ìáèçôÝò íá

åíôïðßóïõí ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ öñÜãìáôïò ðïõ èá åðéóêå-

öôïýí. Óå êÜèå ðåñßðôùóç üìùò, èåùñïýìå üôé èá ðñÝ-

ðåé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß êáé ï ãåùöõóéêüò ÷Üñôçò, ãéáôß å-

ðéôñÝðåé ôï ó÷ïëéáóìü ôùí ãåùöõóéêþí ÷áñáêôçñéóôé-

êþí ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôç óýíäåóÞ ôïõò ìå ôïõò ëüãïõò

êáôáóêåõÞò ôïõ öñÜãìáôïò óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ.
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Ã. ÅîÝôáóç ôùí óõãêåêñéìÝíùí ÷áñáêôçñéóôéêþí
ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ öñÜãìáôïò 

Óôç óõíÝ÷åéá, äßíåôáé óôïõò ìáèçôÝò ãåùöõóéêüò ÷Üñôçò ôçò ðåñéï÷Þò óå ìé-
êñÞ êëßìáêá. Óôï ÷Üñôç öáßíïíôáé ìå ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò
ðåñéï÷Þò ðïõ åðÝôñåøáí ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öñÜãìáôïò, ôçò ôå÷íçôÞò ëßìíçò êáé

ôïõ õäñïçëåêôñéêïý óôáèìïý óôéò óõãêåêñéìÝíåò èÝóåéò. Åðßóçò, óôï óôÜäéï áõ-
ôü èá ðñÝðåé íá åîéóôïñçèåß óôïõò ìáèçôÝò ôï óêåðôéêü êáé ôï ÷ñïíéêü ôïõ ó÷åäéá-

óìïý êáé ôçò õëïðïßçóçò ôïõ Ýñãïõ.    

Ä. Ç ðåñéï÷Þ, ðñéí êáé ìåôÜ ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öñÜãìáôïò 
êáé ôç äçìéïõñãßá ôçò ôå÷íçôÞò ëßìíçò 

Ä1. Ãíùñéìßá ìå ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò 

Ìå ôç âïÞèåéá ÷Üñôç, óôïí ïðïßï öáßíïíôáé ôá ãåùöõóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ðåñéï÷Þò
ðñéí ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öñÜãìáôïò êáé ôç äçìéïõñãßá ôçò ôå÷íçôÞò ëßìíçò, ðáñïõóéÜæåôáé
óôïõò ìáèçôÝò ç ÷ëùñßäá êáé ç ðáíßäá ôçò ðåñéï÷Þò. Åðßóçò, ðáñïõóéÜæïíôáé ïé ÷ñÞóåéò
ãçò ðñéí ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öñÜãìáôïò. 

Ä2. Ãíùñéìßá ìå ôá ÷áñá-
êôçñéóôéêÜ ôïõ áíèñùðïãå-
íïýò ðåñéâÜëëïíôïò 

Äßíåôáé Ýíáò ÷Üñôçò óôïí
ïðïßï öáßíïíôáé ïé ïéêéóìïß ôçò
ðåñéï÷Þò ðñéí ôïí êáôáêëõóìü
ôçò áðü ôá íåñÜ ôçò ôå÷íçôÞò
ëßìíçò. Ãßíåôáé ðáñïõóßáóç ôùí
êïéíùíéêï - ïéêïíïìéêþí ÷áñá-
êôçñéóôéêþí ôçò ðåñéï÷Þò (ðëç-
èõóìüò, áñéèìüò êáé äõíáìéêü-
ôçôá ôùí ó÷ïëåßùí, åðáããåëìá-
ôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôùí êá-
ôïßêùí). Ãßíåôáé áíáöïñÜ óå
éóôïñéêÜ êáé ðïëéôéóôéêÜ ìíçìåßá ðïõ âñßóêïíôáí óôï ÷þñï ðïõ êáôáêëýóôçêå êáé óå ðïëéôé-
óôéêÝò åêäçëþóåéò (ðáíçãýñéá ê.ô.ë.) ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáí óôïõò ÷þñïõò áõôïýò. 

Å. ×Üñáîç äéáäñïìÞò - êïéíïðïßçóç óôü÷ùí 

Ðáñïõóßáóç óôï ÷Üñôç ôçò äéáäñïìÞò ðïõ èá áêïëïõèçèåß êáôÜ ôçí åðßóêåøç. Åðéóç-

ìáßíïíôáé ïé óçìáíôéêÝò ôïðïèåóßåò ôçò äéáäñïìÞò êáé ïé ÷þñïé åðßóêåøçò êáé åñãáóßáò.

Áíáêïéíþíïíôáé ïé óôü÷ïé ôçò åðßóêåøçò êáé ïé åêðáéäåõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ èá õëï-

ðïéçèïýí. ÔÝëïò, äßíåôáé óôïõò ìáèçôÝò ï öÜêåëïò ìå ôï ðëçñïöïñéáêü õëéêü. 

Óôï ôÝëïò äßíïíôáé óôéò ïìÜäåò ôùí ìáèçôþí öýëëá åñãáóßáò ìå åñùôÞóåéò ðñïêåéìÝíïõ

íá ôá åìðëïõôßóïõí êáé íá ôá ðñïóáñìüóïõí ãéá ôçí åðßóêåøç ôçò ÐáñáóêåõÞò. 

Öýëëï åñãáóßáò 2á, 2â, 2ã, 2ä

16

ENERGEIA ENTYPO_2010.qxd  9/3/2011  9:28 ðì  Page 14



ÐÁÑÁÓÊÅÕH ÐÑÙI

1. Åðßóêåøç óôïí Õäñïçëåêôñéêü Óôáèìü Ôáõñùðïý êáé ôï öñÜãìá ôçò Ëßìíçò ÐëáóôÞñá

Á. Óêïðüò ôçò åðßóêåøçò åßíáé íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ïé ìáèçôÝò ìéá "Ýñåõíá ðåäßïõ" ìå óôü÷ï ôçí
áðïôßìçóç áðü ðåñéâáëëïíôéêÞ óêïðéÜ åíüò Õäñïçëåêôñéêïý Óôáèìïý êáé ôïõ öñÜãìáôïò ðïõ ôïí
ôñïöïäïôåß ìå íåñü.  

Â. Óôü÷ïé: 
• Íá ãíùñßóïõí áðü êïíôÜ ïé ìáèçôÝò ôïí
õäñïçëåêôñéêü óôáèìü êáé ôï öñÜãìá. 
• Íá êáôáíïÞóïõí ôç ó÷Ýóç õäñïçëåêôñé-
êïý óôáèìïý êáé öñÜãìáôïò. 
• Íá åêôéìÞóïõí ôéò èåôéêÝò êáé áñíçôéêÝò
åðéðôþóåéò ôïõ Ýñãïõ óôï öõóéêü ðåñé-
âÜëëïí ôçò ðåñéï÷Þò. 
• Íá åêôéìÞóïõí ôéò èåôéêÝò êáé áñíçôéêÝò
åðéðôþóåéò ðïõ åß÷å ôï Ýñãï óôçí ôïðéêÞ
êïéíùíßá. 
• Íá ãíùñßóïõí ãåíéêüôåñá æçôÞìáôá ðïõ
ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí êáôáóêåõÞ ìåãÜëùí
öñáãìÜôùí.

2. Ðåäßï - Ç åðßóêåøç óôï Óôáèìü 

Ôï ðñþôï óçìåßï ðïõ åðéóêÝðôïíôáé ïé ìáèçôÝò åßíáé ï Õäñïçëåêôñéêüò Óôáèìüò. Óôï Óôáèìü åíç-
ìåñþíïíôáé áðü ôïõò õðáëëÞëïõò ôïõ ó÷åôéêÜ ìå ôéò åãêáôáóôÜóåéò êáé ôç ëåéôïõñãßá ôïõò. Ïé ìáèç-
ôÝò áöÞíïíôáé åëåýèåñïé íá ñùôÞóïõí ôïõò õðáëëÞëïõò ï,ôéäÞðïôå èÝëïõí ó÷åôéêÜ ìå ôï Óôáèìü êáé
ôç ëåéôïõñãßá ôïõ. Åéäéêüôåñá, õðïâïçèïýíôáé íá ñùôÞóïõí ãéá: 

á) ôï ÷ñïíéêü ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ 
â) ôçí ðïóüôçôá ôçò åíÝñãåéáò ðïõ ðáñÜãåé 
ã) ôï ìÝãåèïò ôïõ ïéêéóìïý ðïõ ìðïñåß íá êáëýøåé åíåñãåéáêÜ 
ä) ôç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ðïõ ëåéôïõñãåß 
å) ôï ÷áñáêôçñéóìü ôïõ Óôáèìïý (âÜóçò Þ áé÷ìÞò) 
óô) ôá ðåñéâáëëïíôéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãåß ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ, ê.Ü. 
ÌåôÜ ôçí åíçìÝñùóç áðü ôïõò õðáëëÞëïõò ôïõ Óôáèìïý ïé ìáèçôÝò ðáñáôçñïýí ôïí ðåñéâÜëëï-

íôá ÷þñï ôïõ Õ/Ó, åíôïðßæïõí ôïí áãùãü ìåôáöïñÜò ôïõ íåñïý áðü ôç ëßìíç êáé ôï êáíÜëé ðáñï÷Ý-
ôåõóçò ôïõ íåñïý ìåôÜ ôï óôáèìü. Óôç
óõíÝ÷åéá åðéóêÝðôïíôáé ôçí áíáññõè-
ìéóôéêÞ ëßìíç êáé åíçìåñþíïíôáé áðü
ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ôïõ ÊÝíôñïõ ãéá
ôéò ÷ñÞóåéò ôïõ íåñïý ìåôÜ ôç ÷ñçóé-
ìïðïßçóÞ ôïõ ãéá ðáñáãùãÞ çëåêôñé-
êÞò åíÝñãåéáò.   

Ï åðüìåíïò óôáèìüò ôçò åðßóêå-
øçò åßíáé óå êÜðïéï áðü ôá ðáñáëßìíéá
÷ùñéÜ, óõíÞèùò ôï Íåï÷þñé. Åêåß, âëÝ-
ðïõí ôï ôïðßï êáé åêôéìïýí ôçí áéóèçôé-
êÞ ôïõ áîßá. Ðáñáôçñïýí ôï äïìçìÝíï
ðåñéâÜëëïí ôçò ðåñéï÷Þò êáé ðñïâáß-
íïõí óå åêôéìÞóåéò ó÷åôéêÜ
ìå ôéò ïéêïíïìéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò
ðïõ áíáðôýóóï-
íôáé óôçí   
ðåñéï÷Þ.
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Åíçìåñþíïíôáé áðü ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ôïõ ÊÝíôñïõ Þ áðü êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò, å-
Üí áõôü åßíáé åöéêôü, ãéá ôá êïéíùíéêÜ êáé äçìïãñáöéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ðáñáëß-

ìíéùí ïéêéóìþí. Ïé ìáèçôÝò åêöñÜæïõí ôéò áðüøåéò êáé ôéò êñßóåéò ôïõò ó÷åôéêÜ ìå
ôéò åðéðôþóåéò ôçò ëßìíçò óôï öõóéêü ðåñéâÜëëïí êáé ôç æùÞ ôùí êáôïßêùí ôçò ðå-
ñéï÷Þò.   

Åéäéêüôåñá åðéäéþêåôáé íá åíçìåñùèïýí êáé íá ðñïâëçìáôéóôïýí ïé ìáèçôÝò 
ó÷åôéêÜ ìå: 

á) ôéò óõíÝðåéåò ðïõ åß÷å ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò ï êáôáêëõóìüò óçìá-
íôéêþí ãåùñãéêþí êáé êôçíïôñïöéêþí åêôÜóåùí áðü ôá íåñÜ ôçò ëßìíçò 
â) ôéò åðéðôþóåéò ðïõ åß÷å ç äçìéïõñãßá ôçò ëßìíçò óôçí åðéêïéíùíßá ôùí ÷ùñéþí ôçò 
ðåñéï÷Þò 

ã) ôéò ãåùñãéêÝò êáëëéÝñãåéåò ôçò ðåñéï÷Þò
ä) ôéò åðáããåëìáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ áíáðôýóóïíôáé óÞìåñá óôçí ðåñéï÷Þ 
å) ôá äçìïãñáöéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ðåñéï÷Þò 

Ôåëåõôáßïò óôáèìüò ôçò åðßóêåøçò åßíáé ôï öñÜãìá ÍéêïëÜïõ ÐëáóôÞñá. Ïé ìáèçôÝò
ðåñðáôïýí ôï öñÜãìá êáé áöÞíïíôáé åëåýèåñïé íá íéþóïõí ôá óõíáéóèÞìáôá ðïõ ìðïñåß íá
ðñïêëçèïýí áðü ôçí ðñïóÝããéóç åíüò ôÝôïéïõ ìåãÜëïõ ôå÷íéêïý Ýñãïõ. Óôç óõíÝ÷åéá åíç-
ìåñþíïíôáé áðü ôïõò öýëáêåò Þ áðü ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ôïõ ÊÝíôñïõ ãéá ôï éóôïñéêü ôçò
êáôáóêåõÞò ôïõ öñÜãìáôïò, ôá ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ, ôç óõíôÞñçóÞ ôïõ êáé ãéá ôç
ëßìíç ãåíéêüôåñá. Ìå ôçí êáèïäÞãçóç ôùí åêðáéäåõôéêþí ôïõ ÊÝíôñïõ ïé ìáèçôÝò
ðñïóðáèïýí íá åêôéìÞóïõí ôéò åðéðôþóåéò ôïõ öñÜãìáôïò êáé ôçò ëßìíçò óôï öõóéêü
ðåñéâÜëëïí.
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ÐÁÑÁÓÊÅÕH ÁÐOÃÅÕÌÁ

Äñáóôçñéüôçôåò ïñèïëïãéêÞò ÷ñÞóçò ôçò åíÝñãåéáò

Ïé äñáóôçñéüôçôåò áöïñïýí ôçí áîéïðïßçóç ôçò çëéáêÞò åíÝñãåéáò ðïõ öèÜíåé óôá óðßôéá ìáò,
ôçí åîïéêïíüìçóç çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò áðü ôç ÷ñÞóç ôùí çëåêôñéêþí óõóêåõþí êáé ôçí åîïéêïíüìç-
óç åíÝñãåéáò áðü ôçí áãïñÜ ðñïúüíôùí.

“Ï ¹ëéïò óðßôé ìáò” 

“Åîïéêïíüìçóç
çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò”

“Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò
óôçí áãïñÜ ðñïúïíôùí”
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ÅÎÏÉÊÏÍOÌÇÓÇ ÇËÅÊÔÑÉÊHÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ

Öýëëï ðëçñïöüñçóçò 3
Öýëëï åñãáóßáò 4

Öýëëï ðëçñïöüñçóçò 13

Ãéá ôïí åêðáéäåõôéêü  

Ïé çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò óôï óðßôé éêáíïðïéïýí óÞìåñá ðïëëÝò áíÜãêåò êáé ìáò
ðáñÝ÷ïõí ðïëëÝò áíÝóåéò. Åßíáé ç ðéï âáóéêÞ äéáöïñÜ áíÜìåóá óôïí åîïðëéóìü ôùí óçìå-

ñéíþí óðéôéþí êáé ôùí ðáëéüôåñùí áðü ôçí áñ÷áéüôçôá êáé ìÝ÷ñé ôá ìÝóá ôïõ 20ïõ áéþíá.
ÕðÜñ÷ïõí ðïëëïß ôñüðïé ðïõ óðáôáëïýìå ôçí çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá. Ï óêïðüò áõôÞò ôçò äñá-
óôçñéüôçôáò åßíáé íá áíáêáëýøïõí ïé ìáèçôÝò ôñüðïõò åîïéêïíüìçóçò ôçò çëåêôñéêÞò å-
íÝñãåéáò.

ÐåñéãñáöÞ ôçò äñáóôçñéüôçôáò

• Ïé ìáèçôÝò ìáèáßíïõí ãéá ôçí éó÷ý ôùí çëåêôñéêþí óõóêåõþí, ôéò ìïíÜäåò ìÝôñçóçò
ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò êáé ôçí áðüäïóç ôùí óõóêåõþí.

• Måôñïýí ìå åéäéêü üñãáíï ôçí éó÷ý äéáöüñùí çëåêôñéêþí óõóêåõþí êáé ôçí åíÝñãåéá
ðïõ êáôáíáëþíïõí óå äéÜöïñåò êáôáóôÜóåéò ôïõò (ð.÷. ãéá ôçí ôçëåüñáóç Þ ôïí Ç/Õ ìå ôç
óõóêåõÞ óôçí ðñßæá êáé ôïí äéáêüðôç êëåéóôü, ìå ôïí äéáêüðôç áíïé÷ôü êáé ôç óõóêåõÞ óå
êáôÜóôáóç áíáìïíÞò, ìå ôç óõóêåõÞ óå ëåéôïõñãßá ê.ô.ë.). ÅíáëëáêôéêÜ ìáèáßíïõí ãéá ôçí
éó÷ý ôùí óõóêåõþí áðü ôá ðëçñïöïñéáêÜ öõëëÜäéá ðïõ óõíïäåýïõí ôéò óõóêåõÝò Þ ðáßñ-
íïõí åíäåéêôéêÝò ôéìÝò áðü ôïí óõíïäåõôéêü ðßíáêá ôçò éó÷ýïò ôùí çëåêôñéêþí óõóêåõþí. 

• Õðïëïãßæïõí ôéò áíÜãêåò ôïõò, (ð.÷. ãéá ôï ìðÜíéï êÜðïéïõ, åíäåéêôéêÜ ÷ñåéÜæïíôáé 40
ëßôñá íåñü óôïõò 30ï C), ôïí ôñüðï êáé ÷ñüíï ÷ñÞóçò ôùí çëåêôñéêþí óõóêåõþí ãéá ôçí êÜ-
ëõøç áõôþí ôùí áíáãêþí êáé ôçí áðáéôïýìåíç åíÝñãåéá óå KWh. Åðßóçò õðïëïãßæïõí ôç
óðáôÜëç ðïõ ãßíåôáé áðü ôç óõóêåõÞ êáé ôïí ôñüðï ÷ñÞóçò ôçò. 

• Âñßóêïõí ìå ôç âïÞèåéá çëåêôñïíéêïý ëïãéóôéêïý öýëëïõ ôçí åôÞóéá êáôáíÜëùóç ôçò
çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò ðñéí êáé ìåôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò åîïéêïíüìçóçò. Óõã÷ñüíùò âñßóêïõí
êáé ôá ÷ñÞìáôá ðïõ åîïéêïíïìïýíôáé, üóï êáé ôç ìåßùóç ôçò ñýðáíóçò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

Óôü÷ïé

Ïé ìáèçôÝò ðñÝðåé íá ìÜèïõí:
1. ãéá ôïõò ôñüðïõò ïñèïëïãéóôéêÞò ÷ñÞóçò ôùí çëåêôñéêþí óõóêåõþí êáé åîïéêïíüìç-

óçò åíÝñãåéáò.
2. ãéá ôç ìåßùóç ôçò ñýðáíóçò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò (ðåñéïñéóìüò ôùí ñõðïãüíùí

ïõóéþí) áðü ôçí åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé ôçí åîïéêïíüìçóç ÷ñçìÜôùí.
3. ãéá ôçí áðüäïóç ìéáò óõóêåõÞò êáé ãéá ôçí éó÷ý êáé ôéò ìïíÜäåò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò.

ÅðåéäÞ ïé çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò åßíáé ðïëëÝò, åßíáé äýóêïëï íá áó÷ïëçèïýìå ìå üëåò ãéá
íá äïýìå ðþò åöáñìüæåôáé ç åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò óôçí ðåñßðôùóç ôçò êÜèå ìéáò.

Êáëü èá åßíáé, íá ðñïôéìÞóïõìå íá ìåôñÞóïõìå óõóêåõÝò ìåãÜëçò éó÷ýïò Þ óõóêåõÝò
ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðïëëÝò þñåò.

ÉäÝåò ãéá åðÝêôáóç äñáóôçñéüôçôáò

Åðéóêåöèåßôå Ýíá êáôÜóôçìá çëåêôñéêþí óõóêåõþí êáé åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò äéáöïñåôé-
êÝò áðïäüóåéò ôùí óõóêåõþí êáé ôá äéáöïñåôéêÜ ôïõò óôïé÷åßá. ÂÜëôå ôïõò ìáèçôÝò íá óõ-
æçôÞóïõí ãéá ôéò åðéëïãÝò. Ðïéá óõóêåõÞ èá åðéëÝãáíå;
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ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÇ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ 
ÅÎÏÉÊÏÍÏÌÇÓÇ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ

Öýëëï ðëçñïöüñçóçò 5,12
Öýëëï åñãáóßáò 6, 7

ÅíÝñãåéá ìðïñïýìå íá åîïéêïíïìÞóïõìå ìå ðïëëïýò ôñüðïõò.
¸íáò ôñüðïò åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò áöïñÜ ôç åðéëïãÞ ôùí ðñïúüíôùí êáé ôç äéá÷åßñéóÞ ôïõò.

¸íá ðñïúüí ãéá íá ðáñá÷èåß ÷ñåéÜæåôáé ïñéóìÝíç ðïóüôçôá åíÝñãåéáò. ÅíÝñãåéá ÷ñåéÜæåôáé åðßóçò êáé
ãéá íá óõóêåõáóèåß, íá ìåôáöåñèåß óôçí áãïñÜ, áëëÜ êáé ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôçò óõóêåõáóßáò ôïõ Þ
ôùí Ü÷ñçóôùí ìåñþí ôïõ. ÅðïìÝíùò ôï ðñïúüí Ý÷åé êáé ìéá "åíåñãåéáêÞ" ðëåõñÜ ôçí ïðïßá ðïëëÝò
öïñÝò ïé áãïñáóôÝò, áíÜìåóá óôïõò ïðïßïõò êáé ïé ìáèçôÝò, äåí Ý÷ïõí ìÜèåé íá ëáìâÜíïõí õðüøç. 

Ïé äñáóôçñéüôçôåò ðåñéëáìâÜíïõí åðßóêåøç óå óïýðåñ ìÜñêåô, üðïõ ãßíïíôáé áãïñÝò óå êáèçìå-
ñéíÞ âÜóç. Åßíáé óçìáíôéêü óôéò êáèçìåñéíÝò åðéëïãÝò ðñïúüíôùí ï êáôáíáëùôÞò íá åîåôÜæåé êáé ôï
êñéôÞñéï åîïéêïíüìçóçò ôçò åíÝñãåéáò. Åðßóçò óçìáíôéêü åßíáé íá ãßíåôáé ïñèÞ ÷ñÞóç ôïõ ðñïúüíôïò,
þóôå íá åðéìçêýíåôáé ï ÷ñüíïò æùÞò ôïõ. ÁñêåôÜ ðñïúüíôá, åðßóçò, ìðïñïýí íá îáíá÷ñçóéìïðïéç-
èïýí áðü ôïõò ßäéïõò Þ Üëëïõò áíèñþðïõò.

Ôá ðëáóôéêÜ Ý÷ïõí êõñéáñ÷Þóåé óôéò óõóêåõáóßåò ãéá ìéá óåéñÜ éäéïôÞôùí ðïõ Ý÷ïõí (åõêïëßá ìïñ-
öïðïßçóçò, ìéêñü âÜñïò, áíèåêôéêÜ, óôåãáíÜ êáé Üëëá). Ôï ìåãÜëï ìåéïíÝêôçìÜ ôïõò åßíáé üôé åðéâá-
ñýíïõí ôï ðåñéâÜëëïí êáé ïé ðñþôåò ýëåò áðü ôéò ïðïßåò ðáñÜãïíôáé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ïñõêôÜ êáý-
óéìá. ÐñÝðåé ãåíéêÜ íá áðïöåýãïíôáé, üðïõ áõôü åßíáé äõíáôüí, óáí õëéêÜ óõóêåõáóßáò êáé íá ðñï-
ôéìïýíôáé Üëëá (÷áñôß, ãõáëß ê.ô.ë.). Ôá ðåñéóóüôåñá áíáêõêëþíïíôáé, áëëÜ ïé ìïíÜäåò áíáêýêëùóçò
åßíáé ëßãåò.

Äéäáêôéêïß óôü÷ïé

Ïé ìáèçôÝò ðñÝðåé:
Á. Íá áíáêáëýøïõí, áëëÜ êáé íá ìÜèïõí ðùò üôáí áãïñÜæïõí ðñïúüíôá, êÜðïéåò åðéëïãÝò åßíáé 

óçìáíôéêÝò ãéá ôçí åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò, üðùò:
• Ðñïúüíôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ. 
• Ðñïúüíôá ðïõ Ý÷ïõí ôï ìéêñüôåñï ðïóü Ü÷ñçóôïõ ðáêåôáñßóìáôïò.
• Ðñïúüíôá ðïõ ìðïñïýí íá îáíá÷ñçóéìïðïéçèïýí.
• Ðñïúüíôá ðïõ ôá ßäéá Þ ç óõóêåõáóßá ôïõò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü áíáêýêëùóç Þ åßíáé 

áíáêõêëþóéìá.
• Ðñïúüíôá ÷ýìá üðïõ åßíáé äõíáôüí (ð.÷. îçñïß êáñðïß, êïõëïõñÜêéá, ìðéóêüôá, áðïîçñáìÝíá 

êáé öñÝóêá öñïýôá ê.ô.ë.).
• Ðñïúüíôá ìå ìåãáëýôåñá ìåãÝèç üôáí ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõò äåí ÷áëÜåé óôï ÷ñüíï ðïõ

èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí.
• Ðñïúüíôá ðïõ âñßóêïíôáé óå óõìðõêíùìÝíç ìïñöÞ (ð.÷. óêüíç ðëõíôçñßïõ êáé ôáìðëÝôåò).
• Ðñïúüíôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü áíáíåþóéìïõò öõóéêïýò ðüñïõò. 
• Ðñïúüíôá âéïëïãéêÞò ãåùñãßáò. 

Â. Íá óõíõðïëïãßæïõí ìå ôá êñéôÞñéá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò êáé ôïõò ñýðïõò óôçí 
áôìüóöáéñá.

ÐåñéãñáöÞ ôçò äñáóôçñéüôçôáò

1. Äßíåôáé óôïõò ìáèçôÝò ôçò ïìÜäáò åéóáãùãéêü êåßìåíï ãéá íá ôï äéáâÜóïõí êáé íá ôï
ó÷ïëéÜóïõí. 

2. Ïé ìáèçôÝò åðéóêÝðôïíôáé ôï åéêïíéêü óïýðåñ ìÜñêåô ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß óôïõò ÷þñïõò 
ôïõ Ê.Ð.Å. ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç äñáóôçñéüôçôá.
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3. Æçôåßôáé áðü ôïõò ìáèçôÝò íá êáôáãñÜøïõí äéáöïñåôéêÜ åßäç ðñïúüíôùí (ð.÷. ï-
óðñßùí, óêüíçò ðëõíôçñßùí, ÷áñôéêþí, ÷õìþí ê.ô.ë.) ðïõ õðÜñ÷ïõí. Ãéá êáëýôåñç

ïñãÜíùóç ïé ìáèçôÝò ìïéñÜæïíôáé óå õðïïìÜäåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå äéáöïñåôé-
êÜ ðñïúüíôá.

4. Æçôåßôáé áðü ôïõò ìáèçôÝò íá åíôïðßóïõí äéÜöïñåò ðëáóôéêÝò óõóêåõáóß-
åò êáé íá áíáæçôÞóïõí ôï åßäïò ôïõ ðëáóôéêïý êáé ôéò åíáëëáêôéêÝò óõóêåõáóßåò
ðïõ õðÜñ÷ïõí. Ôá êáôáãñÜöïõí óôï öýëëï ðïõ ôïõò äßíåôáé.

5. ÈÝìáôá óõæÞôçóçò åßíáé ôá åîÞò:  
• Ðïéá ðñïúüíôá èá áãïñÜæáôå êáé ãéáôß; Áí êÜðïéïò áãüñáæå ìå ôï êñéôÞñéï

ìüíï ôçò åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò ðïéï ðñïúüí íïìßæåôå üôé èá Ýðñåðå íá áãïñÜóåé; 
• ÕðÜñ÷ïõí ðñïúüíôá ìå ðëáóôéêÝò óõóêåõáóßåò ðïõ èá ðáßñíáìå êáé ãéáôß;

6. Æçôåßôáé áðü ôá ðáéäéÜ íá äþóïõí êÜðïéá ìçíýìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá ìå Ýíá Þ ðå-
ñéóóüôåñïõò ôñüðïõò ðïõ èá åðéëÝîïõí. Èá ìðïñïýóáí íá öôéÜîïõí ìéá áößóá, íá ó÷åäéÜ-
óïõí Ýíá äéáöçìéóôéêü ãéá ôçí ôçëåüñáóç Þ ôï ñáäéüöùíï, íá ãñÜøïõí Ýíá Üñèñï ãéá ôçí
åöçìåñßäá, íá ðáßîïõí óå èÝáôñï üôé ðáßñíïõí ìÝñïò óå ìéá äéáäÞëùóç ê.ô.ë.

ÉäÝåò ãéá åðÝêôáóç äñáóôçñéïôÞôùí

Óå ïðïéáäÞðïôå êáôçãïñßá ðñïúüíôùí õðÜñ÷åé ç åíåñãåéáêÞ ðëåõñÜ, áëëÜ êáé áõôÞ ôçò
ïéêïíïìßáò. Âñåßôå ôá êñéôÞñéá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò êáé ó÷åäéÜóôå ìéá äñáóôçñéüôçôá
ãéá êáôÜóôçìá çëåêôñéêþí óõóêåõþí, ãéá êáôÜóôçìá ñïý÷ùí ê.ô.ë. Äçìïóéåýóôå ôçí óôéò
éóôïóåëßäåò ôïõ Äéêôýïõ "Ç ÅíÝñãåéá óôï ÐåñéâÜëëïí ôïõ Ðáéäéïý".
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Ï ÇËÉÏÓ ÓÔÏ ÓÐÉÔÉ ÌÁÓ
Öýëëï ðëçñïöüñçóçò 8
Öýëëï åñãáóßáò 9

Ïäçãßåò ãéá åêðáéäåõôéêïýò

Ç çëéáêÞ åíÝñãåéá åßíáé ôï ìåãáëýôåñï åíåñãåéáêü áðüèåìá ðïõ Ý÷ïõìå óôç ãç. Áðü áõôÞ ÷ñçóé-
ìïðïéïýìå Ýíá ðïëý ìéêñü ìÝñïò, åéäéêÜ óôç ÷þñá ìáò, äõóôõ÷þò. Åßíáé, üìùò, âÝâáéï üôé ç ÷ñÞóç
ôçò çëéáêÞò åíÝñãåéáò ìáæß ìå Üëëåò áíáíåþóéìåò ðçãÝò åßíáé ìïíüäñïìïò ëüãù ôùí ðåñéâáëëïíôé-
êþí ðñïâëçìÜôùí ôùí ïñõêôþí êáõóßìùí, áëëÜ êáé ôçò ðåñéïñéóìÝíçò ðïóüôçôáò áõôþí. Ãé´ áõôü ïé
ìáèçôÝò èá ðñÝðåé íá áðïêôÞóïõí èåôéêÝò óôÜóåéò áðÝíáíôé óôçí áîéïðïßçóç ôçò çëéáêÞò åíÝñãåéáò
êáé ôç ÷ñÞóç ôùí áíÜëïãùí óõóêåõþí. 

ÅðåéäÞ ï Þëéïò åßíáé ç ðéï óçìáíôéêÞ ðçãÞ èåñìüôçôáò êáé öùôéóìïý êáé ðñïóöÝñåôáé Üìåóá óôï
óðßôé êáé ôï ó÷ïëåßï, ôá ðáéäéÜ èá ðñÝðåé íá áðïêôÞóïõí ãíþóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí åêìåôÜëëåõ-
óç ôçò çëéáêÞò åíÝñãåéáò. Ïé äñáóôçñéüôçôåò ðïõ ðñïôåßíïíôáé Ý÷ïõí ùò óêïðü ïé ìáèçôÝò íá áó÷ï-
ëçèïýí, íá ðñïâëçìáôéóôïýí êáé íá ìÜèïõí üôé:

• Ï ðñïóáíáôïëéóìüò ôùí êôéñßùí ðñÝðåé íá ðáßñíåé õðüøç ôï êëßìá êáé ôçí ðïñåßá ôïõ Þëéïõ.
• Ç ÷ùñïèÝôçóç ôùí äéáöüñùí äùìáôßùí Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôç ÷ñÞóç ôïõò áðü ôïí Üíèñùðï.
• ÕðÜñ÷ïõí ôñüðïé ãéá íá åðéäñÜóïõìå óôï ìéêñïêëßìá ôïõ óðéôéïý áðïöåýãïíôáò ìÝñïò ôçò

çëéáêÞò åíÝñãåéáò, üôáí ïé èåñìïêñáóßåò ôï êáëïêáßñé åßíáé õøçëÝò. ¼ôáí ïé Üíèñùðïé äåí
áîéïðïéïýí óùóôÜ ôçí çëéáêÞ åíÝñãåéá óôï óðßôé ôïõò, áõôü Ý÷åé ùò êáôÜëçîç íá ÷ñåéÜæåôáé ÷çìéêÞ Þ
çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá ðñïêåéìÝíïõ íá æåóôáèïýí Þ íá Ý÷ïõí öùò.

ÐåñéãñáöÞ ôçò äñáóôçñéüôçôáò

Óôá ðáéäéÜ äßíåôáé Ýíá ó÷Ýäéï ðáëéÜò áãñïôéêÞò ïéêßáò, êáèþò êáé ìéá ìáêÝôá óðéôéïý êáé öýëëá
åñãáóßáò. Ôïõò æçôåßôáé íá ðñïóáíáôïëßóïõí ôï óðßôé, íá áðáíôÞóïõí óå ïñéóìÝíåò åñùôÞóåéò ðïõ
Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôçí çëéáêÞ åíÝñãåéá êáé ôç èÝóç ôùí äùìáôßùí óôï ÷þñï. Åðßóçò ôïõò æçôåßôáé óôç
ìáêÝôá íá ðñïóÝîïõí ðþò èá åßíáé ðñïóáíáôïëéóìÝíá äéÜöïñá áíôéêåßìåíá, üðùò ï çëéáêüò èåñìï-
óßöùíáò, ôï öùôïâïëôáúêü, êÜðïéá äÝíôñá öõëëïâüëá, áåéèáëÞ êáé Üëëá. 

Ó´ üëç ôç äéÜñêåéá ôçò äñáóôçñéüôçôáò ðñïóðáèïýìå íá âÜëïõìå ôá ðáéäéÜ íá óêåöôïýí ÷ùñßò íá
ôïõò äßíïõìå Ýôïéìåò áðáíôÞóåéò, áëëÜ ôïõò âïçèïýìå ðñïïäåõôéêÜ íá êáôáëÜâïõí ôá æçôÞìáôá. 

Ãéá ôçí áñ÷Þ ôçò äñáóôçñéüôçôáò ðñïôåßíåôáé: 
Ôá ðáéäéÜ ôçí ðñïçãïýìåíç ìÝñá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí ðïñåßá ôïõ Þëéïõ ìÝóá áðü ôç óêéÜ

åíüò óôýëïõ ðïõ áõôüò äçìéïõñãåß. Èá ìðïñïýóå íá ó÷åäéáóôåß êáé Ýíá çëéáêü ñïëüé ðïõ åðßóçò äåß-
÷íåé ôçí ðïñåßá ðïõ ï Þëéïò áêïëïõèåß.

Ïé ðñüãïíïß ìáò Þîåñáí ðïëëÜ ó÷åôéêÜ ìå ôçí áîéïðïßçóç ôçò çëéáêÞò åíÝñãåéáò.

"Ôþñá óôá óðßôéá ìå ìåóçìâñéíÞ üøç ïé áêôßíåò ôïõ Þëéïõ öèÜíïõí ìÝóá óôéò
óôïÝò ôï ÷åéìþíá áëëÜ ôï êáëïêáßñé ï Þëéïò âñßóêåôáé áêñéâþò ðÜíù áðü ôá
êåöÜëéá ìáò êáé ðÜíù áðü ôç óôÝãç êáé Ýôóé óôéò óôïÝò õðÜñ÷åé óêéÜ. ÅÜí áõôÞ
åßíáé ç êáëýôåñç äéÜôáîç èá ðñÝðåé íá êáôáóêåõÜóïõíå ôçí ìåóçìâñéíÞ ðëåõñÜ
ðéï õøçëÞ ãéá íá Ý÷ïõìå Þëéï ôï ÷åéìþíá êáé ôç âïñéíÞ üøç
÷áìçëüôåñç ãéá íá áðïöåýãïõìå ôïõò êñýïõò ÷åéìþíåò"

ÓùêñÜôçò 
Îåíïöþíôïò áðïìíçìïíåýìáôá
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Ïé ìáèçôÝò ÷ñçóéìïðïéïýí ôï ó÷Ýäéï ôïõ óðéôéïý ðïõ ôïõò äßíåôáé Þ êáôáóêåõÜæïõí
ìå ôç âïÞèåéá áõôïý Ýíá ìéêñü óðßôé.

Ó÷åôéêÜ ìå ôïí ðñïóáíáôïëéóìü ôïõ óðéôéïý ðñÝðåé íá ðñïóÝîïõìå ôï óõó÷å-
ôéóìü ôçò ðñüóïøçò ôïõ óðéôéïý ìå ôï êëßìá. Ï íüôéïò ðñïóáíáôïëéóìüò åßíáé êá-
ëüò óå Ýíáí ôüðï ðïõ Ý÷åé Ýíá ó÷åôéêÜ âáñý ÷åéìþíá, áëëÜ ôé èá ãéíüôáí óå Ýíá
óðßôé ðïõ ï ÷åéìþíáò åßíáé Þðéïò êáé ôï êáëïêáßñé èåñìü; 

Ôáõôü÷ñïíá åîçãïýìå óôá ðáéäéÜ üôé óôéò ðüëåéò äåí õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá ü-
ëá ôá óðßôéá íá âëÝðïõí ðñïò ôï íüôï, ãé’ áõôü êáé õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ ðñïâëÞìáôá. 
Ìå Ýíá öõëëïâüëï äÝíôñï óôï íüôï êåñäßæïõìå ôïí Þëéï ôï ÷åéìþíá êáé ðñïóôá-

ôåýïõìå ôï óðßôé áðü ôç æÝóôç ôï êáëïêáßñé. Ìå Ýíá áåéèáëÝò óôï âüñåéï ôìÞìá ôïõ ïé-
êïðÝäïõ áíáêüðôïõìå êáôÜ ôé ôçí ïñìÞ ôïõ âïñéÜ êáé ôï êñýï ôïõ ÷åéìþíá. Åðßóçò ìå ôï

óéíôñéâÜíé äñïóéæüìáóôå ëßãï ôï êáëïêáßñé. Ôá áíïé÷ôÜ ÷ñþìáôá áíôáíáêëïýí ôéò áêôßíåò
ôïõ Þëéïõ êáé Ýôóé áðïññïöÜôáé ëéãüôåñç èåñìüôçôá.

Óôï ó÷Ýäéï ðïõ áöïñÜ ôï ðáëéü áãñïôéêü óðßôé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Êáñäßôóá áíáöÝñïõìå:
Á) Ôç ìïíùôéêÞ éäéüôçôá ôùí ðá÷éþí ôïß÷ùí ôïõ ðëéèéïý 
Â)  ¼ôé ôï êáèéóôéêü êáé ôï õðíïäùìÜôéï åß÷áí ìåãÜëç ÷ñÞóç (êïéíùíéêÝò ó÷Ýóåéò ìå ôïõò

ãåßôïíåò êáé ôï óüé, ðïëëÜ ðáéäéÜ, ìåãÜëç ïéêïãÝíåéá ê.ô.ë.)
Ã) Ôç ó÷åäüí ïëïÞìåñç ÷ñÞóç ôçò êïõæßíáò êáé ôéò óõíÞèåéåò ôçò åðï÷Þò åêåßíçò (ìáãåß-

ñåìá óå ôæÜêé) êáé ôç æÝóôç ðïõ Ýôóé êé áëëéþò ðáñáãüôáí.
Ä) Ôçí Ýëëåéøç øõãåßùí, ôïí êÞðï êáé ôá ÷ùñÜöéá ôçò ïéêïãÝíåéáò êáé ôéò ìåãÜëåò ðïóü-

ôçôåò ôñïößìùí ðïõ Ýðñåðå íá áðïèçêåýïõí.
Ôï ó÷åäßáóìá êáé ç êáôáóêåõÞ åíüò óðéôéïý áðü ôçí ïìÜäá èá âïçèÞóåé íá åìðåäþóïõí

ôéò ãíþóåéò ðïõ ðÞñáí, áëëÜ êáé íá ôéò åðåêôåßíïõí (áí ð.÷. áëëÜîåé ôï êëßìá Þ ç ïéêïãÝíåéá
ðïõ êáôïéêåß Þ ç ÷ñÞóç ôùí äùìáôßùí, áëëÜæïõí ôá äåäïìÝíá).

Ï åêðáéäåõôéêüò êáèïäçãåß ìüíï ôïõò ìáèçôÝò, ÷ùñßò íá ôïõò õðïêáèéóôÜ.
ÔÝëïò ìðïñïýí íá ðáñïõóéÜæïõí ôá áðïôåëÝóìáôá áõôÞò ôçò äñáóôçñéüôçôáò ìå

äéÜöïñïõò ôñüðïõò, üðùò:
• ÊùìéêÜ óêåôò êáé ðáé÷íßäéá ñüëùí (áñ÷éôÝêôïíáò, êÜôïéêïé, Þëéïò ê.ô.ë.)
• ÊáôáóêåõÞ ìáêÝôáò óðéôéïý
• Äçìéïõñãßá óôáõñïëÝîùí, áéíéãìÜôùí 
• ÊïõêëïèÝáôñï ãéá ìéêñÜ ðáéäéÜ ê.ô.ë.

ÉäÝåò ãéá åðÝêôáóç äñáóôçñéïôÞôùí  

• Ìðïñåß íá ãßíåé óõæÞôçóç ìå ôá ðáéäéÜ ôçò ïìÜäáò êáé íá áíáæçôçèïýí ïé ëüãïé ðïõ
äåí ôçñïýíôáé êÜðïéïé êáíüíåò (ð.÷. êÜðïéåò êñýåò íý÷ôåò äåí êëåßíïõìå ôá ñïëÜ óôá óðßôéá,
åíþ èá Ýðñåðå) êáé íá áíáæçôçèïýí ôñüðïé áëëáãÞò ôÝôïéùí óõíçèåéþí. 

• Ìðïñåß íá ó÷åäéáóôåß ìéá äñáóôçñéüôçôá ðïõ íá áöïñÜ ôá ó÷ïëéêÜ êôßñéá êáé ôçí
áîéïðïßçóç ôçò çëéáêÞò åíÝñãåéáò. Íá ãßíåé óõæÞôçóç ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôïõ Ï.Ó.Ê. ãéá
ôïõò ôýðïõò ôùí ó÷ïëéêþí êôéñßùí êáé ôçí åêìåôÜëëåõóç ôçò çëéáêÞò åíÝñãåéáò. 

• ÔÝëïò, áí åêåß êïíôÜ õðÜñ÷åé êÜðïéï âéïêëéìáôéêü êôßñéï èá ìðïñïýóå íá ãßíåé ìéá
åðßóêåøç ãéá åíçìÝñùóç áðü Ýíáí åéäéêü.
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ÓÁÂÂÁÔÏ ÐÑÙÉ

ÌåôÜ ôçí åðßóêåøç óôï öñÜãìá êáé ôïí Õäñïçëåêôñéêü Óôáèìü ðñáãìáôïðïéïýíôáé åêðáéäåõôéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò óôï ÊÝíôñï. Óôü÷ïò ôùí äñáóôçñéïôÞôùí áõôþí åßíáé ïé ìáèçôÝò íá óõíèÝóïõí ôéò
ðëçñïöïñßåò ðïõ óõãêÝíôñùóáí êáé íá êáôáãñÜøïõí ôéò åìðåéñßåò ðïõ áðïêüìéóáí áðü ôçí åðßóêå-
øç, þóôå íá äéáìïñöþóïõí êáé íá åêöñÜóïõí ìéá ðñïóùðéêÞ Üðïøç ãéá ôÝôïéáò êëßìáêáò åðåìâÜ-
óåéò ôïõ áíèñþðïõ óôï ðåñéâÜëëïí.  

¢ëëïé óôü÷ïé:
• Ç åîÜóêçóç ôùí ìáèçôþí óôçí ðáñïõóßáóç êáé ôçí õðïóôÞñéîç ôùí áðüøåþí ôïõò. 
• Ç õðïâïÞèçóç ôùí ìáèçôþí, þóôå íá êáôáíïÞóïõí ôçí ðïëõðëïêüôçôá ôùí æçôçìÜôùí ðïõ ôß-

èåíôáé êáôÜ ôï ó÷åäéáóìü ìåãÜëùí ôå÷íéêþí ðáñåìâÜóåùí óôç öýóç, üðùò Ýíá õäñïçëåêôñéêü öñÜã-
ìá, áëëÜ êáé ôéò áíôéðáñáèÝóåéò äéáöüñùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí ðïõ åõíïïýíôáé Þ ðëÞôôïíôáé áðü ôéò
ðáñåìâÜóåéò áõôÝò.

• Ç åîÜóêçóç ôùí ìáèçôþí óôçí áíáæÞôçóç ëýóåùí ðïõ èá óÝâïíôáé êáé èá óõíõðïëïãßæïõí ôéò
áðüøåéò ôùí Üëëùí, èá åßíáé åðùöåëåßò ãéá ôï êïéíùíéêü óýíïëï êáé öéëéêÝò ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí.  

Ùò ìÝóá åðßôåõîçò áõôþí ôùí óôü÷ùí ðñáãìáôïðïéïýíôáé åðéëåêôéêÜ äýï äñáóôçñéüôçôåò. Ç ðñþ-
ôç åßíáé ç åìðëïêÞ ôùí ìáèçôþí óå Ýíá ðáé÷íßäé ñüëùí ó÷åôéêÜ ìå ôç ëÞøç ôçò áðüöáóçò ãéá ôçí êá-
ôáóêåõÞ ôïõ öñÜãìáôïò Í. ÐëáóôÞñá êáé ç äåýôåñç åßíáé ìéá äñáóôçñéüôçôá óõãêñéôéêÞò áîéïëüãç-
óçò äéáöüñùí åðé÷åéñçìÜôùí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öñÜãìáôïò.  

Áîéïëüãçóç åðé÷åéñçìÜôùí
Öýëëï åñãáóßáò 10

Óôç äñáóôçñéüôçôá áõôÞ êáëïýíôáé ôá ðáéäéÜ íá áîéïëïãÞóïõí êáé íá êáôáôÜîïõí óå óåéñÜ óðïõ-
äáéüôçôáò åííÝá åðé÷åéñÞìáôá ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé óôï öñÜãìá Í. ÐëáóôÞñá. Ôï õðïèåôéêü óåíÜ-
ñéï ôçò äñáóôçñéüôçôáò ðåñéãñÜöåé üôé ïé ìáèçôÝò áðïôåëïýí ìéá åðéôñïðÞ ðïõ èá ðñÝðåé íá áîéï-
ëïãÞóåé êáé íá êáôáôÜîåé óå óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò ïñéóìÝíá åðé÷åéñÞìáôá ðïõ óõíçãïñïýí õðÝñ Þ
êáôÜ ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ öñÜãìáôïò. Ôá åðé÷åéñÞìáôá áíáöÝñïíôáé, ôüóï óôéò áíáìåíüìåíåò ùöÝ-
ëåéåò ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öñÜãìáôïò, üóï êáé óå ðéèáíÝò áñíçôéêÝò åðéðôþ-
óåéò. 

Ç åñãáóßá ãßíåôáé ïìáäéêÜ. Ç êÜèå ïìÜäá ðáßñíåé Ýíá öÜêåëï ìÝóá óôïí ïðïßï õðÜñ÷ïõí äÝêá
êáñôÝëåò êáé Ýíá âïçèçôéêü öýëëï. Óå êÜèå êáñôÝëá áíáãñÜöåôáé ìéá ðñüôáóç ðïõ áíáöÝñåôáé óå
êÜðïéï åðé÷åßñçìá (èåôéêü Þ áñíçôéêü) ãéá ôï öñÜãìá Ôáõñùðïý. Ç êÜèå ïìÜäá ðñÝðåé íá êáôáôÜîåé
ôá åðé÷åéñÞìáôá óå ìéá óåéñÜ óðïõäáéüôçôáò. Óôï óçìåßï áõôü ôïíßæåôáé óôïõò ìáèçôÝò üôé ç áîéïëü-
ãçóç êáé ç êáôÜôáîç èá ðñÝðåé íá ãßíåé ìå êñéôÞñéï ôéò äéêÝò ôïõò áðüøåéò êáé ü÷é ôéò áðüøåéò Üëëùí
ðáñáãüíôùí ðïõ ìðïñåß íá ðñïâÜëëïíôáé ùò óùóôÝò. Óôç óõíÝ÷åéá ðñïóäéïñßæåôáé ï ÷ñüíïò ðïõ Ý-
÷ïõí óôç äéÜèåóÞ ôïõò ïé ïìÜäåò ðñïêåéìÝíïõ íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôçí áîéïëüãçóç êáé ôçí êáôÜ-
ôáîç ôùí åðé÷åéñçìÜôùí. ÌåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç ôïõ ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò ðïõ äßíåôáé óôéò ïìÜäåò ãéá
ôçí áîéïëüãçóç ôùí åðé÷åéñçìÜôùí, üëåò ïé ïìÜäåò óõãêåíôñþíïíôáé êáé ðáñïõóéÜæïõí óôçí ïëïìÝ-
ëåéá ôïõ ôìÞìáôïò ôç óåéñÜ ìå ôçí ïðïßá êáôÝôáîáí ôá åðé÷åéñÞìáôá. Ãéá ðñáêôéêïýò ëüãïõò ç ðá-
ñïõóßáóç ìðïñåß íá ãßíåé ìå ôçí ôïðïèÝôçóç ôùí êáñôåëþí ìå ôá åðé÷åéñÞìáôá óå Ýíá ðüóôåñ ôï ï-
ðïßï áíáñôÜ ç êÜèå ïìÜäá óôïí ðßíáêá êáôÜ ôçí ðáñïõóßáóç.  Ç êÜèå ïìÜäá åêèÝôåé óôçí ïëïìÝëåéá
ôï óêåðôéêü ìå ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïßçóå ôçí êáôÜôáîç ôùí åðé÷åéñçìÜôùí êáé åðé÷åéñçìá-
ôïëïãåß ãéá ôï åðé÷åßñçìá åêåßíï ðïõ áîéïëüãçóå ùò ôï ðéï óçìáíôéêü êáé åêåßíï ðïõ
áîéïëüãçóå ùò ôï ëéãüôåñï óçìáíôéêü. ÏðïéïäÞðïôå ìÝëïò ôçò ïëïìÝëåéáò ìðïñåß
íá áðåõèýíåé ðñïò ôçí ïìÜäá åñùôÞìáôá êáé ç ïìÜäá õðï÷ñåïýôáé íá äþóåé êÜ-
ðïéá áðÜíôçóç. 
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ÊáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò áîéïëüãçóçò êáé ôçò êáôÜôáîçò ôùí ðñïôÜóåùí ìðïñåß íá
ðáñáó÷åèåß âïÞèåéá óôïõò ìáèçôÝò ùò ðñïò ôç ìÝèïäï ìå ôçí ïðïßá ìðïñïýí íá

äéåêðåñáéþóïõí ôç äéáäéêáóßá áõôÞ. Ìßá ìÝèïäïò åßíáé ç êáôÜ æåýãç áîéïëüãçóç
ôùí ðñïôÜóåùí. Óýìöùíá ìå ôç ìÝèïäï áõôÞ, ïé ðñïôÜóåéò ôïðïèåôïýíôáé óå Ý-
íá ðßíáêá äéðëÞò åéóüäïõ êáôÜ ôÝôïéï ôñüðï, þóôå ç ðñþôç óåéñÜ êáé ç ðñþôç
óôÞëç ôïõ ðßíáêá íá áíôéóôïé÷ïýí óôçí ßäéá ðñüôáóç, ç äåýôåñç óåéñÜ êáé ç äåý-
ôåñç óôÞëç óôç äåýôåñç ðñüôáóç ê.ï.ê. Ãéá åîïéêïíüìçóç ÷ñüíïõ ï ðßíáêáò áõ-

ôüò ìðïñåß íá äïèåß Ýôïéìïò óôïõò ìáèçôÝò. Ï ðßíáêáò áõôüò åßíáé ÷ñÞóéìïò ãéá-
ôß ðñïóäéïñßæåé ôá æåõãÜñéá ôùí óõãêñßóåùí ðïõ ðñÝðåé íá ãßíïõí. Ìå ôç âïÞèåéá ôïõ

ðßíáêá áõôïý ïé ìáèçôÝò ðñï÷ùñïýí óôç óýãêñéóç ôùí æåõãþí êáé áðü êÜèå æåýãïò åðé-
ëÝãïõí ùò óçìáíôéêüôåñç ôç ìßá ðñüôáóç, ôçí ïðïßá áíáãñÜöïõí óå Ýíá äåýôåñï ðßíáêá.
Áõôüò ï ðßíáêáò áðïôåëåßôáé áðü äýï óôÞëåò êáé ôüóåò óåéñÝò, üóåò åßíáé ïé óõãêñßóåéò ðïõ
ðñáãìáôïðïéÞèçêáí. Óôçí ðñþôç óôÞëç åßíáé ãñáììÝíåò ïé óõãêñéíüìåíåò ðñïôÜóåéò, åíþ
óôç äåýôåñç óôÞëç óçìåéþíïõí ïé ìáèçôÝò ìüíï ôçí ðñüôáóç ðïõ åðÝëåîáí ùò óçìáíôéêü-
ôåñç áðü êÜèå óýãêñéóç ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí. ¼ôáí ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá ôçò óý-
ãêñéóçò üëùí ôùí ðñïôÜóåùí êáé êáôáãñáöïýí üëåò ïé åðéëåãìÝíåò ðñïôÜóåéò ãßíåôáé ç å-
îáãùãÞ ôùí áðïôåëåóìÜôùí, ôá ïðïßá óõãêåíôñþíïíôáé óå Ýíá ðßíáêá óõ÷íïôÞôùí. Óôç óõ-
íÝ÷åéá, ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðßíáêá óõ÷íïôÞôùí ôïðïèåôïýíôáé ïé êáñôÝëåò óôï ðüóôåñ ðïõ
ðáñïõóéÜæåé ç ïìÜäá óôçí ïëïìÝëåéá ôïõ ôìÞìáôïò.

Ðáé÷íßäé ñüëùí
Öýëëï åñãáóßáò 11

Ìéá… êõâåñíçôéêÞ åðéôñïðÞ óõíåäñéÜæåé ðáñïõóßá ðïëëþí åíäéáöåñïìÝíùí ãéá ôçí
êáôáóêåõÞ Þ ü÷é ôïõ öñÜãìáôïò Ôáõñùðïý ôï 1951. Ôá ðáéäéÜ êáé ïé åêðáéäåõôéêïß ðáßæïõí
ôïõò ñüëïõò ðïõ åìöáíßæïíôáé óôï öýëëï åñãáóßáò êáé áðïöáóßæïõí óôï ôÝëïò ãéá ôçí
êáôáóêåõÞ Þ ü÷é ôïõ öñÜãìáôïò…
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Ενέργεια 

Φύλλο εργασίας 1 

 
Ερωτήσεις για βασικές έννοιες 

(Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε ομάδες 4 - 5 παιδιών) 

 
 

 
Αν αφήσουμε την µπάλα από τη θέση Α θα 

κινηθεί, γιατί έχει ….……………….…… ενέργεια. 
Έτσι λέγεται η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω 
της ………………. του.  
 
 

 
Όταν η µπάλα φθάνει στη θέση Β ένα μέρος 

της …………………… ενέργειας έχει μετατραπεί 
σε ………………. ενέργεια. Αυτή είναι η ενέργεια 
που έχει ένα σώμα επειδή …………….………. Το 
άθροισμά της ……………… και της ..….………… 
ενέργειας λέγεται ………….…………… ενέργεια. 
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κατά τη διάρκεια 
της κίνησης η ….……… παραμένει ……………… 
 
 
 
 

 Γενικά το σύνολο της ενέργειας σ’ ένα κλειστό σύστημα παραμένει ………… 
Η ενέργεια όμως μπορεί να ………………… στις διάφορες ………………. που έχει. 
Οι κυριότερες από αυτές είναι η µηχ……………, η χηµ…………..., η ηλ…………., 
η θερ……………, η φωτ……………., η ηχ……………… και η πυρ………………...  
 
 
 

 
 Οι µπάλες της διπλανής εικόνας κάποια 
στιγμή σταματούν να κινούνται. Αυτό γίνεται 
επειδή η ……………………… ενέργεια που έχουν, 
μετατρέπεται σε ………………………… ενέργεια. 
 
 
 
 

 Την ενέργεια όπως και άλλα φυσικά μεγέθη τη μετράμε µε διάφορες ……… 
Κάποιες από αυτές είναι το joule, η θερμίδα (cal), η κιλοβατώρα (KWh), η Βρετανική 
θερμική μονάδα (BTU).  
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 Η θερμίδα (cal) είναι η ποσότητα της 
ενέργειας που πρέπει να πάρει ένα …….… νερού 
για να ανεβάσει τη θερμοκρασία του κατά ένα 
βαθμό Κελσίου. Όταν λέμε ότι κάποιος άνθρωπος 
χρειάζεται 1800 θερμίδες την ημέρα αναφερόμαστε 
στην πραγματικότητα στις χιλιοθερμίδες (1 kcal = 
1000 cal), δηλαδή χρειάζεται 1800 kcal.  
 

 
1 cal = 4,184 joule 

1 Kwh = 3.600.000 joule = 860 Kcal (περίπου) 
 
 

 
 
 
 Αν µια λάμπα ισχύος 100 W (Βατ) 
λειτουργήσει για 20 ώρες πόση ηλεκτρική ενέργεια 
σε KWh (κιλοβατώρες) θα καταναλώσει; 
 
Λύση: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση: 
…………………………………………………. 
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Φύλλο εργασίας 2α 

Παρατηρώ, ρωτώ, ακούω και σημειώνω για τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό 
Ταυρωπού. 
 

Πότε κατασκευάστηκε;   

Πόση ενέργεια παράγει ο σταθμός;   

Τι περιοχή μπορεί να καλύψει ενεργειακά; 
Πόλη ή χωριό; Με τι πληθυσμό;  

 

Ποιες χρονικές περιόδους λειτουργεί;   

Τι σημαίνει ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός 
βάσης ή αιχμής;  

 

Δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα µε 
τη λειτουργία του;  
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Φύλλο εργασίας 2β 
Παρατηρώ, ρωτώ, ακούω και σημειώνω για το φράγμα Ταυρωπού και τη λίμνη 
Νικολάου Πλαστήρα. 
 

Τι σκοπό είχε η κατασκευή του φράγματος;  

Πώς ονομάζεται το φράγμα; Πώς η λίμνη; 
Γιατί;  

 

Πότε κατασκευάστηκε το φράγμα;   

 

Σημειώστε τα τεχνικά στοιχεία του 

Ύψος:  

Πλάτος:  

Σχήμα:   

Μήκος τόξου:   

Όρια αντοχής του σε σεισμό:  

  

Πόσο κόστισε η κατασκευή του;   

Ποιοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν 
τη ζωή του;  

 

Πόσο χρόνο χρειάστηκε να κατακλυστεί η 
περιοχή και να δημιουργηθεί η λίμνη;  

 

Πόση είναι η συνολική επιφάνεια της 
λίμνης;  

 

Πόση είναι η συνολική επιφάνεια της 
λεκάνης απορροής;  

 

Πόσο κυβικά μέτρα νερό είναι το νερό της 
λίμνης; Είναι σταθερό; Από τι εξαρτάται;  

 

Τι βάθος έχει;  

Τι μέγιστο μήκος και πλάτος έχει η λίμνη;   

Ποιες είναι οι κύριες πηγές τροφοδοσίας 
της λίμνης µε νερό;  
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Φύλλο εργασίας 2γ 
 

Παρατηρώ, ρωτώ, ακούω και σημειώνω για τις επιπτώσεις του φράγματος στη 
ζωή των ανθρώπων. 
 
Τι επιπτώσεις είχε η δημιουργία της 
λίμνης στην επικοινωνία των χωριών της 
περιοχής; 

 

Από τη δημιουργία της λίμνης 
κατακλύστηκαν (σκεπάστηκαν µε νερό) 
σημαντικές γεωργικές εκτάσεις και 
βοσκότοποι της περιοχής. Τι συνέπειες 
είχε αυτό για τους κατοίκους της 
περιοχής;  

 

Ποια είδη γεωργικών καλλιεργειών 
υπάρχουν στην περιοχή;  

 

Τι είδους επαγγελματικές δραστηριότητες 
αναπτύσσονται σήμερα στην περιοχή;  

 

Τι είδους οικοδομές είδες να χτίζονται 
σήμερα στην περιοχή;  

 

Σε κανένα από τα χωριά που βρίσκονται 
γύρω από τη λίμνη δεν λειτουργεί 
δημοτικό σχολείο. Τι συμπεράσματα 
μπορούμε να βγάλουμε από το γεγονός 
αυτό για τον πληθυσμό της περιοχής;  

 

Πώς η δημιουργία της λίμνης Πλαστήρα 
επηρέασε τη ζωή των κατοίκων των 
πεδινών περιοχών της Θεσσαλίας;  

 

Θα ήθελες να είχες ένα σπίτι σε κάποιο 
από τα χωριά της λίμνης; Γιατί;  
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Φύλλο εργασίας 2δ 
 

Παρατηρώ, ρωτώ, ακούω και σημειώνω για τις επιπτώσεις του φράγματος στο 
φυσικό περιβάλλον. 
 

Τι ποσότητες νερού αφήνονται από το 
φράγμα να κυλήσουν στην κοίτη του 
ποταμού Ταυρωπού; 

 

Περιγράψτε την κοίτη του ποταμού 
Ταυρωπού κατάντη του φράγματος. Τι 
επιπτώσεις είχε η κατασκευή του φράγματος 
στο οικοσύστημα του ποταμού Μέγδοβα ή 
Ταυρωπού;  

 

Τι ψάρια ζουν στη λίμνη;   

Τι πουλιά ζουν στη λίμνη;   

Παρατηρήστε τις όχθες της λίμνης. Γιατί σε 
ορισμένα σημεία πολύ κοντά στο νερό δεν 
υπάρχει βλάστηση;  

 

Τι επιπτώσεις προκαλούνται από την 
αυξομείωση της στάθμης στην ιχθυοπανίδα 
της λίμνης;  

 

Όταν δημιουργήθηκε η λίμνη δεν έγινε 
αποψίλωση των δέντρων της περιοχής, έτσι 
σήμερα ο πυθμένας της λίμνης είναι γεμάτος 
µε κορμούς δέντρων. Τι επιπτώσεις έχει το 
γεγονός αυτό στην εκμετάλλευση της 
λίμνης;  

 

Η Βίκη Τραχάνη σε ένα άρθρο της στην 
εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (5/9/2002) 
χαρακτηρίζει το τοπίο που διαμορφώθηκε 
από τη δημιουργία της λίμνης ως «τοπίο 
εξαιρετικής ομορφιάς που θα ζήλευαν 
πολλά μέρη του κόσμου». Εσείς πώς 
αξιολογείτε την αισθητική του τοπίου;  
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Φύλλο πληροφόρησης 3 
 

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 
 

 Στο σχολείο, στο σπίτι και σε άλλους χώρους 
έχουμε διάφορες συσκευές που χρειάζονται ηλεκτρικό 
ρεύμα για να λειτουργήσουν. Οι συσκευές αυτές µας 
εξυπηρετούν για να βλέπουμε, να μαγειρεύουμε, να 
διασκεδάζουμε, να εργαζόμαστε κ.τ.λ. Όσο περισσότε-
ρο τις χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερη ηλεκτρική 
ενέργεια ξοδεύουμε και τόσο περισσότερα χρήματα 
πληρώνουμε. Επιπλέον, επειδή τα περισσότερα εργο-
στάσια ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργούν µε πετρέ-
λαιο και λιγνίτη, ρυπαίνουμε και το περιβάλλον. Πολ-
λές φορές γίνεται σπατάλη της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Εσείς τι νομίζετε; Κάνουμε σωστή διαχείριση της ε-

νέργειας στη χώρα μας;  
 
Ισχύς και κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτρικές συσκευές 
 
 Οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν ορισμένα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία 
τους. Ένα από αυτά είναι η ισχύς που τη μετράμε σε Watt (βατ). Ισχύς μιας ηλεκτρι-
κής συσκευής είναι η ενέργεια που καταναλώνει αυτή στο δευτερόλεπτο. Όταν λέμε 
ότι µια λάμπα είναι «κατοστάρα» εννοούμε ότι έχει ισχύ 100 Watt και όταν λέμε ότι 
ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ έχει ισχύ 1 KW (κιλοβάτ) εννοούμε 1000 βατ. Για να υπο-
λογίσουμε την ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε 
την ισχύ της µε τις ώρες λειτουργίας της. 
 

Ενέργεια = ισχύς Χ χρόνο  

Οι μονάδες μέτρησης της ενέργειας που προκύπτει είναι οι βατώρες ή οι κιλοβατώρες 
(1000 Wh = 1 KWh). 

 
Π.χ. 1 λάμπα που έχει ισχύ 60 βατ αν μείνει αναμμένη για 10 ώρες κατα-
ναλώνει ενέργεια ίση µε 60 Χ 10 = 600 βατώρες (Wh) ή 0,6 κιλοβατώρες 
(KWh). 
 

Απόδοση μιας ηλεκτρικής συσκευής 
 
 Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι μηχανές που μετατρέπουν µια μορφή ενέργειας 
σε άλλη. Έτσι π.χ. η λάμπα μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε φωτεινή, το μίξερ 
την ηλεκτρική σε μηχανική, το πλυντήριο την ηλεκτρική σε θερμική και μηχανική 
κ.τ.λ. Στις μετατροπές ενέργειας δεν παίρνουμε όλο το ποσό της αρχικής ενέργειας. 
Ένα ποσό μετατρέπεται σε θερμότητα που δεν είναι χρηστική (π.χ. στη λάμπα θέλου-
με τη φωτεινή ενέργεια, αλλά δε µας ενδιαφέρει η θερμότητα που παράγεται και η 
οποία απορροφάται από το περιβάλλον. Έτσι χρησιμοποιούμε τον όρο απόδοση για 
να δείξουμε το ποσοστό της ενέργειας που μετατρέπεται στη χρήσιμη για µας μορφή. 
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Απόδοση συσκευής = χρήσιμη ενέργεια / ενέργεια που κατανάλωσε η συσκευή  
Έτσι αν η συσκευή έχει απόδοση 0,6 ή 60% σημαίνει ότι, αν η συσκευή κατανάλωσε 
100 μονάδες ενέργειας, μετέτρεψε µόνο τις 60 σε χρήσιμη για µας μορφή. 

 
Σκέψεις για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια από ηλεκτρικές 
συσκευές 

 Για να εξοικονομήσουμε ενέργεια από τις ηλεκτρικές συσκευές είναι φανερό 
ότι πρέπει βάσει και του τύπου να μειώσουμε την ισχύ ή το χρόνο λειτουργίας της 
συσκευής και αυτό βέβαια πρέπει να το κάνουμε χωρίς να πάψουμε να ικανοποιούμε 
τις ανάγκες µας.  
Από τον τύπο βγάζουμε και ένα άλλο συμπέρασμα: Ότι η ενέργεια, άρα και η εξοι-
κονόμηση ενέργειας που θα προκύψει, είναι μεγαλύτερη στις συσκευές μεγαλύτερης 
ισχύος (συνήθως είναι οι συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε θερμική ε-
νέργεια) και στις συσκευές που λειτουργούν περισσότερες ώρες.  

Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας ηλεκτρικών συσκευών 

1. Χρήση συσκευών μικρότερης ισχύος, αλλά μεγαλύτερης αποδοτικότητας. 
  
Παράδειγμα: Υπάρχουν λάμπες 20 ή 30 Watt που παράγουν τον ίδιο φωτισμό µε τις 
συνηθισμένες λάμπες των 100 Watt. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο παρα-
γωγής του φωτός, αφού στις συνηθισμένες λάμπες πυρακτώσεως η θερμοκρασία 
φθάνει στο σύρμα εκατοντάδες βαθμούς Κελσίου, άρα το μεγαλύτερο μέρος της κα-
ταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε άχρηστη θερμική ενέργεια. 
  

 
2. Αγοράστε την κατάλληλη συσκευή για εσάς. 
 
Παράδειγμα: Σκοπεύετε να αντικαταστήσετε το θερμοσίφωνά σας. Αν 
η συνήθεια στην οικογένειά σας είναι να κάνει μπάνιο ο καθένας σε 
διαφορετική ώρα, προτιμότερο είναι να πάρετε έναν θερμοσίφωνα των 
40 λίτρων από ένα των 80. 
 
 

3. Υπολογίστε τις ανάγκες σας και χρησιμοποιήστε κατάλληλα τη συσκευή. 
 
Παράδειγμα: Αν έχετε θερμοσίφωνα των 40 λίτρων και ισχύος 2 KW και θέλετε 40 
λίτρα νερό στους 30οC χρειάζεστε γύρω στο ¼ της ώρας άναμμα του θερμοσίφωνα. 
Αν το ξεχάσετε για µια ώρα, έχετε ξοδέψει τέσσερις φορές περισσότερη ενέργεια.  
 
 
4. Προσέξτε τη μόνωση των συσκευών. 
 
Παράδειγμα: Αν το ψυγείο σας δεν κλείνει καλά, χάνετε πολύτιμη ενέργεια. 
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5. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις των συσκευών σας, όπου υπάρχουν δια-
βαθμίσεις ισχύος. 
 

Παραδείγματα: 
 Το βράσιμο ενός αυγού σε 10 λεπτά μπορεί να 

γίνει είτε ο διακόπτης του ματιού της κουζίνας 
είναι στο 3, είτε στο 2. Χρησιμοποιήστε το 2, 
γιατί ξοδεύετε λιγότερη ενέργεια. 

 Υπάρχουν φωτιστικά µε ροοστάτες που σας δί-
νουν τη δυνατότητα να επιλέξετε το φωτισμό 
που θέλετε, αλλά και να γλιτώσετε ενέργεια. 

 Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ενέργειας του 
υπολογιστή σας. 

 
 
6. Προσέξτε τις αλληλεπιδράσεις των συσκευών. 
  
Παράδειγμα: Το ψυγείο δεν μπορεί να είναι κοντά στην κουζίνα.  
 
 
7. Χρησιμοποιήστε αυτοματισμούς, όπου γίνεται. 
  
Παράδειγμα: Μπορούμε να τοποθετήσουμε φωτοκύτταρα στον κήπο που ενεργο-
ποιούνται µε την ανίχνευση κίνησης. 
 
 
8. Βγάλτε τις συσκευές από τις πρίζες, όταν αυτές δεν χρησιμοποιούνται. 
  
Παράδειγμα: Μια τηλεόραση στο stand by μπορεί σε πέντε μέρες να κάψει 1 KWh, 
οπότε την κλείνουμε από το κουμπί της τηλεόρασης, όταν δεν τη χρησιμοποιούμε. 
  
 Σίγουρα μπορείτε να ανακαλύψετε και άλλους τρόπους εξοικονόμησης. 
Ένα άλλο σημαντικό που μπορείτε να κάνετε είναι να µην χρησιμοποιείτε το ηλε-
κτρικό ρεύμα τις ώρες αιχμής. Έτσι μειώνεται η ανάγκη ενέργειας, η ισχύς που 
πρέπει να παρέχουν τα εργοστάσια και η επακόλουθη ρύπανση. 
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Ενέργεια 

Φύλλο εργασίας 4 
 Ζητήστε το ειδικό όργανο που μετρά στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Με τη βοήθειά του μετρήστε την ισχύ και 
την κατανάλωση 5 - 6 ηλεκτρικών συσκευών. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Για τις προτάσεις συμβουλευθείτε τις οδηγίες που 
σας δίνονται στο φύλλο πληροφόρησης 3 και σκεφθείτε ανάλογα. Αν δεν υπάρχει το όργανο, χρησιμοποιήστε τα ενημερωτικά φυλλάδια 
που συνοδεύουν τη συσκευή για να βρείτε την ισχύ. 
 

Είδος ηλεκτρικής 
συσκευής Ισχύς σε Watt Ώρες λειτουργίας 

την εβδομάδα 

Ενέργεια που 
καταναλώνει την 
εβδομάδα (KWh)

Προτάσεις για εξοικονόμηση 
ενέργειας 

     

     

     

     

     

 
 Χρησιμοποιήστε το λογιστικό φύλλο του Excel που σας δίνεται για να υπολογίσετε την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος στο σπίτι σας και τις ποσότητες αερίων του διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου που 
εκλύονται. Υπάρχει στη διεύθυνση www.kpem.gr στο πρόγραμμα «Ενέργεια». Συμβουλευθείτε κατάλογο µε ενδεικτική ισχύ των 
ηλεκτρικών συσκευών. Σκεφθείτε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της ρύπανσης και ξανακάνετε το λογαριασμό. Είναι 
σημαντική η διαφορά µε το πρώτο; Αν είναι, γιατί δεν κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας; 
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Ενέργεια 

Φύλλο πληροφόρησης 5 
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
 

 Με τον όρο «οικολογικό αποτύπωμα» εκφράζεται ο βαθμός στον οποίο τα ανθρώπινα είδη 
καταναλώνουν τους πόρους της Γης σε εκτάρια παραγωγικής γης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέσο 
«οικολογικό αποτύπωμα» είναι σήμερα 2,2 εκτάρια κατά κεφαλήν, παρότι δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει 
τα 1,8 εκτάρια προκειμένου να παραμείνει εντός των ορίων της βιολογικής ικανότητας της Γης. Σε 
παγκόσμιο επίπεδο, τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν 25% περισσότερο από την ετήσια παραγωγή της 
Γης, με άλλα λόγια, η Γη χρειάζεται έναν χρόνο και τρεις μήνες για να παραγάγει ό,τι εμείς 
χρησιμοποιήσαμε σε ένα και μόνο έτος (Οικολογική έκθεση του WWF για το 2006). 

 

 Το «ενεργειακό αποτύπωμα», τώρα, αναφέρεται στην Ενέργεια που δαπανάται για την κάλυψη 
των καθημερινών αναγκών και συνηθειών μας, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων κατά την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη συσκευασία, τη συντήρηση και τη μεταφορά των προϊόντων και φυσικά 
την παραγωγή, αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων τους.   

 

 

Σημείωση: 

Στη διεύθυνση http://www.earthday.net/footprint/index.asp ή στη διεύθυνση http://www.myfootprint.org/ μπορείτε να κάνετε ένα τεστ για να μετρήσετε το δικό σας «οικολογικό 
αποτύπωμα» στον πλανήτη! 
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ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Ενέργεια 

Αγορές προϊόντων και ενέργεια 

 Καθημερινά για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες µας, αγοράζουμε διάφορα προϊόντα. Υπάρχουν πολλά κριτήρια για 
να επιλέξουμε και να αγοράσουμε ένα προϊόν. Πόσο παίρνουμε, όμως, υπόψη την εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος κατά την αγορά ενός προϊόντος; Το αν θα αγοράσουμε ηλιακό θερμοσίφωνα, το αν η 
συσκευασία θα είναι από ανακυκλώσιμο προϊόν, το αν το προϊόν θα είναι από την τοπική αγορά ή όχι, το αν η ηλεκτρική 
συσκευή έχει αποδοτικότητα ή όχι, είναι θέματα που έχουν σχέση µε την εξοικονόμηση ενέργειας.  

 Με τις επιλογές µας μπορούμε να υποχρεώσουμε τις βιομηχανίες να βγάζουν φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα. 
Με τη σωστή χρήση ενός προϊόντος μπορούμε να επιμηκύνουμε τη ζωή του, πράγμα που οδηγεί σε λιγότερες οικονομικές 
δαπάνες από μέρους µας. Το ίδιο προϊόν μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί αργότερα και για άλλη χρήση. 
 
 

 Τα περισσότερα προϊόντα έχουν συσκευασίες, 
οι οποίες καταλήγουν στα σκουπίδια. Άρα χρειάζονται 
σακούλες απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων και 
μεταφορές στις χωματερές, πράγμα που σημαίνει 
κατανάλωση καυσίμων. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό 
είναι να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών και να 
κάνουμε ανακύκλωση των προϊόντων.  
 
 Όταν αγοράζουμε ένα προϊόν προσέχουμε να µην είναι χαλασμένο ή να µην 
δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία µας. Αν πρόκειται για φαγητό οπωσδήποτε 
σκεφτόμαστε και τη γεύση. Πολλές φορές επηρεαζόμαστε από διαφημίσεις που 
βλέπουμε στην τηλεόραση. Γιατί λοιπόν να µην σκεφτόμαστε την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την οικονομία στα 
χρήματα που ξοδεύουμε; 
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Η ανακύκλωση του γυαλιού  
εξοικονομεί το 25% της ενέργειας, 
το 80% των πρώτων υλών και το 
50% του νερού. Μειώνει την 
ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 20%. 

 

Αυτά επιτυγχάνονται τις περισσότερες φορές προτιμώντας:  

• Προϊόντα που προέρχονται από την τοπική αγορά.  
• Προϊόντα που έχουν το μικρότερο ποσό άχρηστου πακεταρίσματος.  
• Προϊόντα που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
• Προϊόντα που τα ίδια ή η συσκευασία τους προέρχεται από ανακύκλωση ή είναι 
 ανακυκλώσιμα.  
• Προϊόντα χύμα όπου είναι δυνατόν (π.χ. ξηροί καρποί, κουλουράκια, αποξηραμένα 
 και φρέσκα φρούτα κ.τ.λ.). 
• Προϊόντα με μεγαλύτερα μεγέθη, όταν το περιεχόμενο τους δεν χαλάει στο χρόνο 
 που σκοπεύουμε να το χρησιμοποιήσουμε.  
• Προϊόντα που βρίσκονται σε συμπυκνωμένη μορφή (π.χ. σκόνη πλυντηρίου και 
 ταμπλέτες). 
• Προϊόντα που προέρχονται από ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.  
• Προϊόντα βιολογικής γεωργίας.  
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Η ανακύκλωση πλαστικών  
εξοικονομεί κατά 3,5% ενέργεια 
και πρώτες ύλες. 

Η ανακύκλωση του χαρτιού  
εξοικονομεί το 90% του νερού, το 50% της 
ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή 
του από την αρχή και περιορίζει τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος κατά 75%. 

Από την ανακύκλωση του αλουμινίου 
κερδίζουμε το 95% της ενέργειας που 
χρειάζεται για την παραγωγή του από βωξίτη. 
Με την ανακύκλωση μιας μεταχειρισμένης 
κονσέρβας εξοικονομούμε 70 γρ. βωξίτη και 
0,3 KWh ηλεκτρικής ενέργειας.  
 



Ενέργεια 

Αγορά, χρήση προϊόντων και εξοικονόμηση ενέργειας 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Επισκεφθείτε ένα σούπερ μάρκετ της περιοχής. 
2. Φωτογραφίστε και καταγράψτε τα διαφορετικά είδη οσπρίων, σκόνης πλυντηρίων, χαρτικών, χυμών και άλλων 

προϊόντων. 
3. Κατόπιν συζητήστε «Ποια είναι τα κριτήρια αγοράς των προϊόντων; Αν κάποιος αγόραζε µε το κριτήριο µόνο της 

εξοικονόμησης ενέργειας, ποιο προϊόν νομίζετε ότι θα έπρεπε να αγοράσει;»  
 

A. Παρατηρήστε και καταγράψτε τα είδη των πλαστικών που υπάρχουν. 
B. Προσπαθήστε να βρείτε όσα περισσότερα είδη μπορείτε (για το είδος των πλαστικών παρατηρήστε τον αριθμό που 

υπάρχει πάνω στη συσκευασία – φύλλο πληροφόρησης 12). 
Γ.  Διαβάστε το κείμενο για τα πλαστικά και σχολιάστε το. 
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Ενέργεια 

Φύλλο εργασίας 6 

Επιλογή προϊόντων και εξοικονόμηση ενέργειας 
 

1. Βρισκόμαστε στο σούπερ μάρκετ της περιοχής και κάνουμε τα απαραίτητα ψώνια 
μιας μέρας που έχουμε σημειώσει στην παρακάτω λίστα. 

 
2. Παρατηρούμε το καλάθι 

μας και σημειώνουμε 
στο συνοδευτικό φύλλο 
κατά προσέγγιση το «ε-
νεργειακό του αποτύπω-
μα». 

 
3. Μπορούμε να βρούμε 

στα ράφια του σούπερ 
μάρκετ εκείνο το προϊόν 
που θεωρούμε το πιο «ε-
νεργειακό»; 

 
4. Αν κάποιος αγόραζε με 

το κριτήριο μόνο της 
εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, ποια προϊόντα νο-
μίζετε ότι θα έπρεπε να 
αγοράσει από αυτά που 
υπάρχουν στο καλάθι 
σας (βάζετε χ στο κου-

τάκι); Σ’ αυτά που δε θα επιλέξετε, προτείνετε τη δική σας «ενεργειακή» επιλογή. 
 

Χαρτί υγείας - ……………………………………………………………………… 
 
Λάμπες - …………………………………………………………………………… 
 
Μακαρόνια - ………………………………………………………………………. 
 
Ρύζι - ………………………………………………………………………………. 
 
Μπισκότα - ………………………………………………………………………… 
 
Πορτοκαλάδες - …………………………………………………………………… 
 
Γαλατάκια - ……………………………………………………………………….. 
 
Γάλα - ……………………………………………………………………………... 
 
Απορρυπαντικό - …………………………………………………………………... 
 
Νερά - ……………………………………………………………………………… 
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Ενέργεια 
 

Το «ενεργειακό αποτύπωμα» του καλαθιού μας 
Ζωγραφίζω με κόκκινο χρώμα το αρνητικό «ενεργειακό» κριτήριο και με πράσινο το θετικό. 
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ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΛΑΜΠΕΣ 

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

 

ΡΥΖΙ 

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ 

 

ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ 

 

ΓΑΛΑ 

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

 

ΝΕΡΑ 

 



Ενέργεια 
 

Φύλλο εργασίας 7 
 

Καταγραφή προϊόντων 
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Είδος 
προϊόντος 

Επωνυμία 
εταιρείας Προέλευση 

Είδος 
συσκευασίας 

(χαρτί, πλαστικό 
κ.τ.λ.)

Ανακυκλώσιμο 
ή 

Ανακυκλωμένο
Ποσότητα Άλλες παρατηρήσεις 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Ενέργεια 
 
  

Προϊόντα µε συσκευασία πλαστικού 
 

 

Είδος προϊόντος Εταιρεία Αριθμός πλαστικού Ίδιο προϊόν µε άλλη συσκευασία (γυαλί, χαρτί κ.τ.λ.) 
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Ενέργεια 

Φύλλο πληροφόρησης 8 
 

Ο ήλιος στο σπίτι µας 
 

 Ο ήλιος είναι µια τεράστια πηγή ενέργειας. Χωρίς αυτόν 
δεν θα υπήρχε ζωή στη γη. Μας ζεσταίνει, µας φωτίζει, 
αναπτύσσει τα φυτά, δημιουργεί τον κύκλο του νερού, ανέμους 
και πολλά άλλα. 
 
 
 Ένα μεγάλο μέρος της ζωής µας το περνάμε μέσα σε 

κτίρια όπως το σπίτι, το σχολείο, ο χώρος εργασίας µας. Ως θηλαστικά που είμαστε 
έχουμε ανάγκη στους χώρους αυτούς να υπάρχει σταθερή θερμοκρασία (γύρω στους 
21 βαθμούς Κελσίου) και αρκετό φως. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε 
καλοριφέρ, σόμπες, κλιματιστικά, καθώς και πετρέλαιο, ξύλα, ηλεκτρισμό και 
διάφορα άλλα. Ξοδεύουμε έτσι αρκετά χρήματα για την αγορά των απαραίτητων 
συσκευών, όπως και ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργήσουν.  
 

 Επειδή η περισσότερη ενέργεια στην εποχή 
µας παράγεται µε καύση ορυκτών καυσίμων 
(κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) ρυπαίνουμε 
και το περιβάλλον. 

 Το σπίτι σύμφωνα µε κάποιες απόψεις πρέπει να 
είναι κατασκευασμένο για να αξιοποιεί την ενέργεια του 
ήλιου µε τέτοιο τρόπο, ώστε να χρειάζεται η ελάχιστη 
επιπλέον ενέργεια εκτός του ήλιου για να επιτυγχάνονται οι 
απαραίτητες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού. Για να 
γίνει αυτό πρέπει να παίρνουμε υπόψη το κλίμα της 
περιοχής (ήλιος, άνεμοι, βροχές, θερμοκρασίες κ.τ.λ.). Το 
σπίτι πρέπει να σχεδιάζεται έτσι, ώστε να ταιριάζει µε το 

κλίμα της περιοχής. Ακόμη αρκετές καθημερινές πράξεις µας μέσα στα κτίρια πρέπει 
να βοηθούν στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας τον χειμώνα και την αποφυγή της 
το καλοκαίρι, όταν το κλίμα είναι θερμό. Οι παραπάνω ιδέες εφαρμόζονται στην 
βιοκλιματική αρχιτεκτονική και τα ανάλογα κτίρια ονομάζονται βιοκλιματικά.  

  
 Οι μαθητές µε τις παρακάτω δραστηριότητες μπορούν να κατανοήσουν τη 
σχέση μεταξύ των κτιρίων, του ήλιου και του κλίματος μιας περιοχής. Η κατανόηση 
αυτής της σχέσης και η εφαρμογή αρχών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής μπορεί να 
συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμων και χρημάτων, αλλά και στη μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
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Ενέργεια 

Δραστηριότητες  

1. Παρακολουθήστε µια ηλιόλουστη μέρα τη σκιά ενός στύλου που ο ήλιος 
δημιουργεί. Εναλλακτικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήστε το ηλιακό ρολόι για να 
καταλάβετε την πορεία που ακολουθεί ο ήλιος. 
Στη συνέχεια τοποθετήστε εκεί κοντά το σχέδιο 
ή τη μακέτα του σπιτιού που έχετε, ώστε το 
σπίτι που βρίσκεται σε περιοχή µε σχετικά 
βαρύ χειμώνα να δέχεται τη μεγαλύτερη 
δυνατή ηλιακή ενέργεια. Προς τα πού πρέπει 
να βλέπει η πρόσοψη του σπιτιού; 

 
2. Στο υλικό που σας έχει δοθεί, υπάρχει ένα σχέδιο αγροτικού σπιτιού, παλιού 

τύπου, στην περιοχή του Νομού Καρδίτσας. Μελετήστε το και συζητήστε για 
το αν και πώς λειτουργεί «ενεργειακά». Πάρτε υπόψη σας ότι η ζωή, οι 
συνήθειες και οι καταστάσεις τα παλιά χρόνια ήταν διαφορετικές. 
Προσπαθήστε να απαντήσετε στα παρακάτω: 
α) Ο τοίχος αυτού του σπιτιού ήταν από πλιθί και είχε πάχος γύρω στο μισό 
μέτρο. Τι νομίζετε ότι εξυπηρετούσε αυτό; 
β) Πού βρίσκεται το καθιστικό και το υπνοδωμάτιο σε σχέση µε τα σημεία 
του ορίζοντα και γιατί; 
γ) Γιατί η κουζίνα βρισκόταν στο βορειοανατολικό τμήμα; 
δ) Πού βρίσκεται η αποθήκη και γιατί;  

 
3. Βγείτε στον κήπο του κτιρίου και βρείτε κάποια 

κομμάτια από κλαδάκια ή χόρτα. Το ένα 
θέλουμε να παριστάνει (άρα και να μοιάζει) µε 
ένα φυλλοβόλο δέντρο (π.χ. βελανιδιά) και το 
άλλο ένα αειθαλές (π.χ. πεύκο). Στηρίξτε τα σε 
µια βάση και τοποθετήστε τα δίπλα από τη 
μακέτα του σπιτιού που σας δόθηκαν. Σε ποια 
σημεία πρέπει να τοποθετηθούν; 

 
4. Ένα σιντριβάνι πώς νομίζετε ότι θα επηρέαζε το 

μικροκλίμα του σπιτιού; Κατασκευάστε και 
τοποθετήστε µια μακέτα ενός ηλιακού θερμοσίφωνα και ενός φωτοβολταϊκού 
στην ταράτσα του σπιτιού. 
 

5. Έχοντας μπροστά σας προσανατολισμένη τη μακέτα του σπιτιού, 
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για την κατάσταση που βρίσκονται 
διάφορα στοιχεία του σπιτιού. Συζητήστε για τις επιλογές σας. 

 
Παράθυρα: ανοιχτά ή κλειστά 
Κουρτίνες: ανοιχτές ή κλειστές 
Στόρια: ανοιχτά η κλειστά 
Τέντες: ανοιχτές ή κλειστές 
Σιντριβάνι: γεμάτο ή άδειο 

 
Κ.Π.Ε. Μουζακίου 2011 



Πίνακας μεταβολών 

 

6. Τι χρώμα θα βάφατε το σπίτι αν µένατε σε µια περιοχή που είχε θερμό κλίμα 
στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους;  

7. Γίνετε αρχιτέκτονες φτιάχνοντας ένα σπίτι. Πριν την κατασκευή του 
περιγράψτε την οικογένεια που κατοικεί και τις ασχολίες της, καθώς και το 
κλίμα της περιοχής. Στη συνέχεια κάντε ένα σχέδιο του σπιτιού (κάτοψη) µε 
τους χώρους του (δωμάτια, σαλόνια, κουζίνα, μπάνιο κ.τ.λ.) χρησιμοποιώντας 
το βοηθητικό φύλλο για σχέδιο που σας δόθηκε. Καθορίστε µια κλίμακα, π.χ. 
2 κουτάκια 1 μέτρο. 
 
 

 Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και παρουσιάστε τα αποτελέσματα αυτής 
της δραστηριότητας µε διάφορους τρόπους, όπως:  

 Κωμικά σκετς και παιχνίδια ρόλων (αρχιτέκτονας, κάτοικοι, ήλιος κ.τ.λ.) 
 Κατασκευή μακέτας σπιτιού 
 Δημιουργία σταυρολέξων, αινιγμάτων κ.τ.λ. 
 Κουκλοθέατρο για μικρά παιδιά κ.τ.λ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κ.Π.Ε. Μουζακίου 2011 

 Χειμώνας πρωί Χειμώνας βράδυ Καλοκαίρι πρωί Καλοκαίρι βράδυ

Παράθυρα     

Κουρτίνες     

Στόρια     

Τέντες     

Σιντριβάνι     



Ενέργεια 
 

Φύλλο για σχέδιο 
 

 
 
 

Κ.Π.Ε. Μουζακίου 2011 
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Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρημάτων 
 

 
 
 

1. Από το Υδροηλεκτρικό φράγμα Ταυρωπού θα παράγεται µε ήπιο τρόπο 
μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.  

2. Το φράγμα Ταυρωπού µε το νερό που θα συγκρατεί θα καλύπτει μεγάλες 
ανάγκες για νερό άρδευσης και ύδρευσης στο Νομό Καρδίτσας.  

3. Η τεχνητή λίμνη Ν. Πλαστήρα που θα δημιουργηθεί από το φράγμα 
Ταυρωπού θα αποτελεί πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων τουριστών σε όλη τη 
διάρκεια του έτους.  

4. Η εκτροπή των υδάτων της λίμνης Πλαστήρα προς τη Θεσσαλία θα στερέψει 
τον άνω ρου του ποταμού Ταυρωπού.  

5. Η τεχνητή λίμνη που θα δημιουργηθεί θα στερήσει από τους κατοίκους της 
περιοχής καλλιεργήσιμη γη.  

6. Το φράγμα Ταυρωπού θα δημιουργήσει ένα νέο ορεινό υγροβιότοπο.  

7. Από την τεχνητή λίμνη Ν. Πλαστήρα θα κατακλυστούν δασικές εκτάσεις.  

8. Τα έργα του φράγματος Ταυρωπού θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην 
περιοχή. 

9. Από την τεχνητή λίμνη Πλαστήρα θα δημιουργηθούν φαινόμενα 
κατολισθήσεων και καθιζήσεων σε κάποια από τα χωριά της περιοχής.  

10. Από την τεχνητή λίμνη που θα δημιουργηθεί θα επηρεαστεί το κλίμα της 
περιοχής.  

 
 
 

Κ.Π.Ε. Μουζακίου 2011 
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Πίνακας 1:  

Πίνακας 2: 

Σύγκριση Επιλογή 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1. 
Παραγωγή 
ενέργειας 

2. 
Άρδευση-
ύδρευση 

3. 
Τουριστική 
ανάπτυξη 

4. 
Επιπτώσεις 
στα 
κατάντη 
του 
φράγµατος   

5. Απώλεια 
καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων 

6. 
∆ηµιουργία 
νέου 
υγροβιότοπου 

7. 
Κατακλυσµός 
δασικών 
εκτάσεων 

8. 
∆ηµιουργία 
νέων 
θέσεων 
εργασίας 

9. Φαινόµενα 
κατολισθήσεων   

10. 
Αλλαγή 
κλίµατος 

1. Παραγωγή 
ενέργειας           
2. Άρδευση-
ύδρευση  2/1          
3. Τουριστική 
ανάπτυξη  3/1 3/2         
4. Καταστροφή 
του 
οικοσυστήµατος 
στα κατάντη 
του φράγµατος    

4/1 4/2 4/3        

5. Απώλεια 
καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων  

5/1 5/2 5/3 5/4       

6. ∆ηµιουργία 
νέου 
υγροβιότοπου  

6/1 6/2 6/3 6/4 6/5      

7. Κατακλυσµός 
δασικών 
εκτάσεων  

7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6     

8. ∆ηµιουργία 
νέων θέσεων 
εργασίας  

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7    

9. Φαινόµενα 
κατολισθήσεων    9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8   
10. Αλλαγή 
κλίµατος  10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9  
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Πίνακας 3:    

Πρόταση  Επιλογές  Σύνολο επιλογών  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Σύγκριση Επιλογή 
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Ρόλοι για το θεατρικό δρώμενο 
«Κατασκευή του φράγματος Ταυρωπού» 

  
Μια… κυβερνητική επιτροπή συνεδριάζει παρουσία πολλών ενδιαφερομένων για 
την κατασκευή ή όχι του φράγματος Ταυρωπού το 1951. Τα παιδιά και οι 
εκπαιδευτικοί παίζουν τους παρακάτω ρόλους και αποφασίζουν στο τέλος για την 
κατασκευή ή όχι του φράγματος.  
 
 
 
 
 
Μηχανικοί φράγματος (2 – 3 μαθητές) 
Αναφέρονται:  
 στα τεχνικά στοιχεία του έργου και προσπαθούν να πείσουν για τη σταθερότητα 

και ασφάλεια του φράγματος  
 στο χρόνο που θα διαρκέσει και το κόστος του  
 στα στρέμματα που θα ποτίζει στον κάμπο και τα νοικοκυριά που θα υδροδοτεί  
 στον αντιπλημμυρικό του ρόλο 
 ...  
Μηχανικοί εργοστασίου (2 – 3 μαθητές) 
 Δίνουν τα τεχνικά στοιχεία του εργοστασίου, το κόστος κατασκευής του και το 

κόστος λειτουργίας του 
 Μιλούν για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, τα νοικοκυριά που μπορεί να 

εξυπηρετήσει και τη δυνατότητά του να εξυπηρετεί σε περιόδους αιχμής 
 Εξηγούν, γιατί είναι προτιμότερο ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο από ένα που 

λειτουργεί µε κάρβουνο 
  …  
Κάτοικοι-γεωργοί περιοχής Νεβρόπολης (2 – 3 μαθητές) 
 Τα κτήματά τους κατακλύζονται από τη λίμνη που θα δημιουργηθεί  
 Περιγράφουν τη δύσκολη κατάσταση που θα δημιουργηθεί για το επάγγελμα και 

τις οικογένειές τους 
 Κάνουν ερωτήσεις για τα οικονομικά ανταλλάγματα και προβάλλουν διάφορα 

αιτήματα 
  …  
Κάτοικοι-κτηνοτρόφοι περιοχής Νεβρόπολης (2 – 3 μαθητές) 
 Τα μαντριά τους κατακλύζονται από τη λίμνη που θα δημιουργηθεί 
 Περιγράφουν τη δύσκολη κατάσταση που θα δημιουργηθεί για το επάγγελμα και 

τις οικογένειές τους 
 Κάνουν ερωτήσεις για τα οικονομικά ανταλλάγματα και διεκδικούν διάφορα 

αιτήματα  
  …  
Παιδιά (2 – 3 μαθητές) 
 Παίζουν σε κάποιους χώρους και αυτοί οι χώροι κατακλύζονται 
 Διαμαρτύρονται γιατί χάνονται οι χώροι τους και προσπαθούν να βρουν και άλλα 

επιχειρήματα  
 …  
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Δημοσιογράφοι (3 μαθητές) 
 Ο ένας προβάλλει την άποψη ότι το έργο πρέπει να γίνει και βρίσκει επιχειρήματα 

μιλώντας κυρίως µε αυτούς που έχουν συμφέροντα να µη γίνει το έργο  
 Ένας άλλος ακριβώς το αντίθετο 
 Ένας τρίτος προσπαθεί να είναι αντικειμενικός και να προβάλλει όλα τα 

επιχειρήματα. Γράφουν άρθρα στις εφημερίδες τους προσπαθώντας να 
ενημερώσουν ή να επηρεάσουν την κοινή γνώμη 

  …  
Επιχειρηματίες … μελλοντικοί (κάτοικοι ή όχι της περιοχής) (2 – 3 μαθητές)  
 Αναφέρονται στις μελλοντικές τουριστικές επιχειρήσεις που θα κάνουν και τα 

οφέλη της ανάπτυξης που θα έχει από αυτούς η περιοχή. Προσπαθούν να πείσουν 
για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου 

  …  
Εκπρόσωποι των γεωργικών συνεταιρισμών της Θεσσαλίας (2 – 3 μαθητές) 
 Μιλούν για τις εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που θα αρδευτούν και το όφελος 

για τους αγρότες και την οικονομία. Επιχειρηματολογούν για την αναγκαιότητα 
του έργου 

  …  
Κάτοικοι του Λαμπερού (2 – 3 μαθητές)  
 Φαίνονται αναστατωμένοι από µια γεωλογική μελέτη που έχει δημοσιευτεί και 

λέει ότι η κατασκευή τεχνητής λίμνης θα κάνει το χωριό τους ακατοίκητο λόγω 
κατολισθήσεων. Εκφράζουν τους φόβους του. 

 Συζητάνε για κίνητρα μετεγκατάστασης 
 …  
Εκπρόσωποι των οικολογικών οργανώσεων και κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας 
(2 – 5 μαθητές)  
 Αναφέρονται κυρίως στις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η δημιουργία του 

φράγματος για το φυσικό περιβάλλον, για τη χλωρίδα και την πανίδα, για τις 
πιθανότητες σεισμών και καθιζήσεων 

 Συζητούν επίσης για παραλείψεις που διαπιστώνουν στο έργο και ζητούν να 
τηρηθούν µια σειρά από όρους (π.χ. να αφήνεται λίγο νερό στα κατάντη, να 
υπάρχει και άλλη οδός για τα ψάρια)  

 Μιλούν για την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας και των διεθνών 
συνθηκών που έχει υπογράψει η Ελλάδα  

 Απειλούν µε δικαστήρια 
 …  
Εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας (2 μαθητές) 
 Ενημερώνουν για την κατάσταση της ύδρευσης και τα προβλήματα που θα λύσει 

το έργο  
 Συζητούν για τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει το διυλιστήριο, αλλά και το 

δίκτυο ύδρευσης για την υγεία των κατοίκων 
 …  
Κυβερνητική επιτροπή και κοινό (οι υπόλοιποι μαθητές)  
 Ακούνε τους προηγούμενους, κάνουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις και σχολιάζουν τα 

γεγονότα 
 

Στο τέλος ψηφίζουν όλοι για την εκτέλεση ή όχι του έργου και δικαιολογούν την ψήφο 
τους. 
 

Κ.Π.Ε. Μουζακίου 2011 
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Τα πλαστικά σαν υλικά συσκευασίας 

 Τα πλαστικά τα συναντάμε παντού. Αποτελούν το 20% της συσκευασίας 
προϊόντων στην Ελλάδα. Παράγονται από το πετρέλαιο και δεν διασπώνται εύκολα, 
παραμένοντας στο περιβάλλον πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν όλα μπορούν να 
ανακυκλωθούν. Για να βοηθήσουμε µε κάποιο τρόπο στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, 
είναι καλό να γνωρίζουμε: 

Α) Αν στην περιοχή µας υπάρχουν ομάδες ανακύκλωσης. 
Β) Αν υπάρχουν, ποια είδη πλαστικών ανακυκλώνουν. 
 
 
  
 
 Εκτός από την ανακύκλωση τα πλαστικά μπορούν 
να καούν σε ειδικές εγκαταστάσεις µε παραγωγή ατμού, 
θερμότητας και ηλεκτρισμού. Επίσης, γίνονται έρευνες για 
να βρεθούν πλαστικά που να διασπώνται. Ένα 
πλεονέκτημά τους είναι ότι χρειάζονται λιγότερη ενέργεια 
για να παραχθούν. Ακόμη εξοικονομούν ενέργεια και σαν 
υλικά συσκευασίας λόγω της χαμηλής τους πυκνότητας.  
 
 
 

 
 Στα περισσότερα πλαστικά υπάρχει ένας αριθμός που δείχνει το είδος του 
πλαστικού, όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

 

 

 

 

1 -- PET (πολυτερεφθαλικός αιθυλεστέρας)  

 Χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών μπουκαλιών, αναψυκτικών, 
δοχείων από φυστικοβούτυρο. 

 Μπορεί να ανακυκλωθεί σε ίνες για υπνόσακους, χαλιά, σχοινιά κ.ά.  
 

 

Κ.Π.Ε. Μουζακίου 2011 



 
 
 
 
 
 
 

Το προϊόν ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ 
από ανακύκλωση 

2 -- HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) 

 Το βρίσκουμε σε κανάτες γάλατος, δοχεία βουτύρου, μπουκάλια 
απορρυπαντικών, μπουκάλια από ορυκτέλαια κ.ά. 

 Μπορεί να ανακυκλωθεί σε γλάστρες, κάδους απορριμμάτων, κώνους που 
χρησιμοποιούνται σαν φράγματα στους δρόμους, μπουκάλια απορρυπαντικών 
και άλλα.  

 
3 -- PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο)  

 Χρησιμοποιείται για μπουκάλια σαμπουάν, μπουκάλια λαδιών και για 
διάφορες χρήσεις στα fast-food. 

 Μπορεί να ανακυκλωθεί σε σωλήνες αποχέτευσης και άρδευσης. 
 Όταν καίγεται παράγει τις επικίνδυνες διοξίνες. Το βινυλοχλωρίδιο 
είναι καρκινογόνο και κάποιες χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση του PVC.  

 
4 -- LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας)  

 Βρίσκεται σε τσάντες σούπερ μάρκετ, σακούλες συσκευασίας άρτου κ.ά. 
 Μπορεί να ανακυκλωθεί σε καινούριες σακούλες.  

 
5 -- PP (Πολυπροπυλένιο)  

 Χρησιμοποιείται σε κουπάκια γιαουρτιού, καλαμάκια, μπουκάλια σιροπιών, 
καπάκια μπουκαλιών κ.ά. 

 Μπορεί να ανακυκλωθεί σε πλαστικούς στύλους, θήκες µπαταριών 
αυτοκινήτων κ.ά. 

 
6 -- PS (Πολυστυρόλιο)  

 Βρίσκεται σε πλαστικά ποτήρια και πιάτα, υλικά συσκευασίας, πλαστικά 
κασάκια για κρέατα κ.ά. 

 Μπορεί να ανακυκλωθεί σε πλαστικούς στύλους, κουτιά για κασέτες, 
γλάστρες.  

 
7 -- Άλλα  

 Είναι συνήθως ένα μίγμα από διάφορα πλαστικά, όπως τα μπουκάλια για 
κέτσαπ, πιάτα για φούρνους μικροκυμάτων κ.ά. 

 Δεν ανακυκλώνεται. 
 

Προσοχή στην ερμηνεία των σημάτων ανακύκλωσης! 
 
 
 

 

 

 

 

Κ.Π.Ε. Μουζακίου 2011 

 
 
 
 
 
 

Green Dot – Έχει γίνει οικονομική 
συνεισφορά για την ανακύκλωση της 

συγκεκριμένης συσκευασίας 

 

 

 

 
Το υλικό ΜΠΟΡΕΙ        
να ανακυκλωθεί
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Ενδεικτική κατανάλωση ηλεκτρικών συσκευών 
 

Συσκευή Μέση ισχύς σε Watt Μέση κατανάλωση σε KWh 

Ηλεκτρική σκούπα 300 - 2000  
Ψυγειοκαταψύκτης Α  ~250  Πηγή Greenpeace -  

Οι τιμές αφορούν ένα 
έτος. 

Ψυγειοκαταψύκτης B  ~550  
Ψυγειοκαταψύκτης C  ~750  

Κουζίνα µάτι 1000 - 2000  
Κουζίνα φούρνος 2000 - 3000  

Καφετιέρα 500 - 1000  
Μίξερ 50 - 100  

Πλυντήριο πιάτων  ~0,5 - 2 KWh σε κάθε πρόγραμμα  
Ηλεκτρικό σίδερο 1000 - 1500  
Πλυντήριο ρούχων  ~0,5 - 2 KWh σε κάθε πρόγραμμα  
Θερμοσίφωνας 2000 - 4000  
Τηλεόραση 30 - 100  

Αναμονή τηλεόρασης ~8  
Βίντεο ~40  

Υπολογιστής 60 - 200 
Εξαρτάται και από τις άλλες 
συσκευές (π.χ. εκτυπωτή κ.ά.)  

Στερεοφωνικό ~30  
Ανεμιστήρας οροφής 50 - 200  
Ανεμιστήρας δαπέδου 50 - 100  
Κλιματιστικό 9000 BTU ~1000  

Θερμαντικό ηλεκτρικό σώμα 1000 - 2000  
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 60W 60  
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 100W 100  
Λαμπτήρας χαμηλής κατανάλωσης 

20W (ίδιας φωτεινότητας με τον 
πυρακτώσεως 100W) 

20  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας µε ειδικό όργανο 

 
Κ.Π.Ε. Μουζακίου 2011 
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