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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Ενέργεια για τον Κόσμο»
Μάθημα

Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας

Περίληψη του μαθήματος

Α. Θεματική Ενότητα: Ενέργεια

1ο - 4ο
(4 Χ 45΄)

Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3
Οι μαθητές πρέπει:
1. Να εξηγούν την έννοια και τη σημασία της ενέργειας για τον άνθρωπο.
2. Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση
ορυκτών καυσίμων ενέργειας και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους.
3. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης
ενέργειας και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
4. Να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογής των ΑΠΕ και τη συμβολή τους στη
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 3
Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίζουν και αναφέρουν τις διάφορες μετατροπές της ενέργειας.
2. Να κατηγοριοποιούν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.
3. Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης για τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.
4. Να επεξηγούν την αναγκαιότητα χρήσης των διαφόρων ΑΠΕ και πώς αυτές
μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αναπτυσσόμενων χωρών.
5. Να εφαρμόζουν μέσα από κατασκευές τη χρήση της αιολικής ενέργειας ως μία
μορφή ΑΠΕ στη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας.

 Η δραστηριότητα 1 εξετάζει το θέμα της
Ενέργειας: τι είναι, τις μορφές της και τις
διάφορες μετατροπές της.
 Η δραστηριότητα 2 ασχολείται με τις
Ενεργειακές Πηγές (ανανεώσιμες και μη
ανανεώσιμες)
και
τα
διάφορα
προβλήματα που προκαλεί η αλόγιστη
χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών.
 Η δραστηριότητα 3 καταπιάνεται με την
Ηλεκτρική Ενέργεια: την κατανάλωση
κάποιων συσκευών και την παραγωγή.
 Η δραστηριότητα 4 εξετάζει το θέμα της
Τεχνολογικής Δικαιοσύνης.
 Η δραστηριότητα 5 εξετάζει την Αιολική
Ενέργεια και τις ανεμογεννήτριες.
 Η δραστηριότητα 6 παρουσιάζει το
πρόβλημα και τις προδιαγραφές.
 Στις δραστηριότητες 7-9 οι μαθητές
σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη λύση.
 Η δραστηριότητα 10 είναι το Φύλλο
Αυτοαξιολόγησης των μαθητών.

Σημείωση: Η ενότητα μπορεί να διδαχθεί 2 Χ 45΄. Σε τέτοια περίπτωση, οι δραστηριότητες 1, 2, 3 και 4 δεν θα διδαχθούν και οι Στόχοι Κλίμακας 1 και 2, όπως και οι
Δείκτες Επιτυχίας 1, 2 και 3 δεν ισχύουν.
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για την Ενότητα «Ενέργεια για τον κόσμο»
Μάθημα

Δραστηριότητα

Χρόνος

10΄

1

Να γίνει αναφορά στο ρόλο της Ενέργειας
για τον πολιτισμό.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβάλει τις
φωτογραφίες που είναι στο φυλλάδιο.

3

Συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και
διάφοροι τύποι ηλεκτροπαραγωγών σταθμών
ανάλογα με την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν.

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 3 «Η Ηλεκτρική
Ενέργεια»
- Παρουσίαση (ΡΡΤ)
«Η_Ηλεκτρική_Ενέργεια»

Η παρουσίαση «Η Ηλεκτρική Ενέργεια»
περιέχει και τις απαντήσεις του Φυλλαδίου
3.

4

Η έννοια και η σημασία της Τεχνολογικής
Δικαιοσύνης και ο ρόλος των ΑΠΕ για την επίτευξη
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Millennium
Development Goals).

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 4 «Τεχνολογική
Δικαιοσύνη και οι ΑΠΕ»
- Βίντεο ‘Practical Action Renewable Energy
Video’

Το βίντεο διαρκεί 3 λεπτά, έχει ελληνικούς
υποτίτλους.
Πηγή:
https://www.youtube.com/watch?v=usISdEWSWU

5

Οι ανεμογεννήτριες: τα βασικά μέρη, ο τρόπος
λειτουργίας.
Μικρό πείραμα δημιουργίας ηλεκτρογεννήτριας (1
μοτέρ, 2 καλώδια, 1 φτερωτή/προπέλα, 1
μικροαμπερόμετρο)

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 5
«Ανεμογεννήτριες»
- Βίντεο «Λειτουργία της Ανεμογεννήτριας»

Το βίντεο διαρκεί 40΄ δευτ.
Το πείραμα μπορεί να γίνει στην έδρα.

6

Η κατάσταση και το πρόβλημα, προδιαγραφές της
λύσης, διαθέσιμα υλικά και χρήσιμες
κατασκευαστικές εισηγήσεις.

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 6 «Η κατάσταση
και το πρόβλημα»
- Παρουσίαση (ΡΡΤ) «Η κατάσταση, το
πρόβλημα»

Η παρουσίαση παρουσιάζει τις εικόνες και
φωτογραφίες του φυλλαδίου.

25΄

7

Ο σχεδιασμός αρχικών και τελικών ιδεών για (α) την
ανεμογεννήτρια και (β) τα πτερύγια.
Κατασκευή της ανεμογεννήτριας (αν παραμείνει
χρόνος).

- Φυλλάδια Δραστηριοτήτων 7α, 7β και 7γ

Οι μαθητές να εργαστούν σε μικρές ομάδες.

45΄

8

Κατασκευή της ανεμογεννήτριας και δοκιμή της.
Αυτοαξιολόγηση μαθητών.

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 10
«Αυτοαξιολόγηση»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

2

1ο
(45΄)
10΄

15΄

10΄

3ο
(45΄)

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1 «Η Ενέργεια»

Παρατηρήσεις

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 2 «Πηγές
Ενέργειας»
- Παρουσίαση (ΡΡΤ)
«Φωτο_Περιβαλλοντικής_Καταστροφής»

10΄

2ο
(45΄)

Οι μαθητές μελετούν για την Ενέργεια: την έννοια,
τις μορφές της, τις μετατροπές της και τη σημασία
της για την εξέλιξη του ανθρώπου.
Κατηγοριοποίηση των πηγών ενέργειας σε: (α) μη
ανανεώσιμες και (β) ανανεώσιμες και μελέτη των
χαρακτηριστικών τους και επιβάρυνση του
περιβάλλοντος.

Διδακτικό Υλικό

10΄

Σημείωση: Η ενότητα μπορεί να διδαχθεί 2 Χ 45΄. Σε τέτοια περίπτωση, οι δραστηριότητες 1, 2, 3 και 4 δεν θα διδαχθούν. Εισηγούμαστε όπως ο/η εκπαιδευτικός
αξιοποιήσει κάποιο από το υλικό της δραστηριότητας 4 για να θίξει το θέμα της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η Ενέργεια
Τι είναι Ενέργεια;
Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που συνοδεύει κάθε μεταβολή στο φυσικό μας κόσμο. Η
ενέργεια γίνεται, κυρίως, αισθητή εκ του αποτελέσματός της, που είναι γνωστό ως έργο και
ευθύνεται για τις διάφορες μεταβολές που παρατηρούνται στον υλικό κόσμο.
Παράδειγμα: Το νερό δέχεται θερμική ενέργεια και αλλάζει από υγρή σε
αέρια μορφή. Έτσι, η ενέργεια που δέχθηκε το νερό προκάλεσε την αλλαγή
του νερού από υγρή σε αέρια μορφή (έργο).

Μορφές Ενέργειας
Ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε ονομάζουμε την ενέργεια
κινητική, δυναμική, ηλεκτρική, χημική, πυρηνική, θερμική.
Μετατροπή Ενέργειας
Η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί από το μηδέν, αλλά ούτε και να καταστραφεί. Απλώς,
αλλάζει από τη μια μορφή στην άλλη.
Παράδειγμα: Όταν κρατάμε τη χορδή του τόξου τεντωμένη ασκούμε σ’ αυτή
δύναμη και έτσι η χορδή έχει δυναμική ενέργεια. Όταν αφήσουμε τη χορδή, το
βέλος αποκτά κινητική ενέργεια. Σε αυτήν τη μεταβολή λέμε ότι η δυναμική
ενέργεια της χορδής μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του βέλους.



Μελετήστε και συζητήστε τις πιο κάτω μετατροπές ενέργειας



Να αναφέρετε τη μετατροπή της Ηλεκτρικής Ενέργειας που συμβαίνει σε κάθε περίπτωση.

Διαβάστε και συζητήστε - Ενέργεια και Πολιτισμός
Η ενέργεια είναι μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, αφού αποτελεί σημαντικό παράγοντα
για την επιβίωσή του (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, γεωργία, μεταφορές, παραγωγή τροφίμων και άλλων
αγαθών), την ανάπτυξη της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της οικονομίας και του πολιτισμού.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Πηγές Ενέργειας
Κατηγορίες ενεργειακών πηγών
Η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ενεργειακής πηγής, δηλαδή
μιας «αποθήκης» από την οποία να αντλείται. Οι ενεργειακές πηγές ταξινομούνται σε:
- μη ανανεώσιμες και
- ανανεώσιμες
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
-

-

Γαιάνθρακες: λιγνίτης, ανθρακίτης, κ.τ.λ.
Πετρέλαιο: μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη,
κηροζίνη κ.λπ.
Φυσικό αέριο
Πυρηνική Ενέργεια

Δεν μπορούν να ανανεώσουν σε εύλογο
χρονικό διάστημα την αποθηκευμένη τους
ενέργεια.
- Η διαδικασία σχηματισμού τους διήρκεσε
εκατομμύρια χρόνια.
Η αλόγιστη χρήση τους έχει οδηγήσει σε
ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη δημιουργία
σειράς περιβαλλοντικών προβλημάτων (εκπομπές
CO2)
-

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή (από τον ήλιο)
Υδραυλική (από το νερό)
Αιολική (από τον άνεμο)
Βιομάζα (οργανική ύλη που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο)
- Γεωθερμική (από το εσωτερικό της γης)
Χαρακτηρίζονται οι πηγές που μπορούν με φυσικό
τρόπο να ανανεώσουν σε σύντομο χρονικό
διάστημα την αποθηκευμένη τους ενέργεια.
-

Η χρήση τους εξυπηρετεί το στόχο της προστασίας
του περιβάλλοντος, καθώς πρόκειται για
«καθαρές» και φιλικές προς το περιβάλλον
ενεργειακές πηγές.

Επιβάρυνση του Περιβάλλοντος
Ένα, όμως, από τα σοβαρότερα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση των μη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ορυκτών καυσίμων) είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.


Παρατηρήστε τις πιο κάτω εικόνες και καταγράψετε κάτω από την καθεμιά το θέμαπρόβλημα που παρουσιάζει: μόλυνση αέρα από καυσαέρια, ξηρασίες - ανομβρίες, λιώσιμο
πάγων, αποψίλωση δασών, πλημμύρες, μόλυνση εδάφους.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Η Ηλεκτρική Ενέργεια
Τι έκανες σήμερα το πρωί που απαιτούσε τη χρήση του ηλεκτρισμού;
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ποια από τις πιο κάτω συσκευές καταναλώνει περισσότερη ενέργεια;
(Θεωρούμε ως δεδομένο ότι λειτουργούν για το ίδιο χρονικό διάστημα)

1

3

2

Ποια από τις πιο κάτω συσκευές καταναλώνει περισσότερη ενέργεια στη διάρκεια ενός έτους, σε
ένα μέσο νοικοκυριό; Αριθμήστε με 1, 2 και 3 (1 = περισσότερη ενέργεια)

......

.......

......

Πού παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια;
Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, που χρησιμοποιούν ως
καύσιμη ύλη ορυκτά καύσιμα όπως ο λιγνίτης, το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Επίσης, παράγεται σε πυρηνικά εργοστάσια. Τέλος, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, σε αιολικά πάρκα και σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

1

2

3

4

5

Να ονομάσεις τους πιο πάνω ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς:
1 ...............................................................

4 ..................................................................

2 ...............................................................

5 ...................................................................

3 ...............................................................
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Τεχνολογική Δικαιοσύνη και οι ΑΠΕ
Τι είναι η Τεχνολογική Δικαιοσύνη;
Περίπου 1.4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν
έχουν ηλεκτρισμό (ΙΕΑ, 2009).
Αυτό είναι το 1/5 του συνολικού πληθυσμού.
Είναι δίκαιο;
Όχι, δεν είναι δίκαιο. Θεωρούμε ότι όλοι
άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στον
ηλεκτρισμό, ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή
ποιότητα
ζωής.
Αυτό
ονομάζεται
«Τεχνολογική Δικαιοσύνη».
Τεχνολογική Δικαιοσύνη = το δικαίωμα του καθενός να έχει πρόσβαση στην
τεχνολογία που χρειάζεται για να ζει μια αξιοπρεπή ζωή.

Τι άλλο γίνεται για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες;
Το έτος 2000, οι ηγέτες του κόσμου μαζεύτηκαν
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας
και αποφάσισαν να βοηθήσουν τους 1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας
ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες να 2. Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
βγουν από τη φτώχεια και να ζήσουν μια 3. Προώθηση της ισότητας των φύλων
4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας
αξιοπρεπή ζωή. Έθεσαν 8 διαφορετικούς 5. Βελτίωση της υγείας των μητέρων
στόχους που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν 6. Καταπολέμηση ασθενειών (AIDS, ελονοσία κ.ά.)
7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
μέχρι το 2020. Αυτοί οι στόχοι ονομάζονται 8. Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας.
Γιατί ο ηλεκτρισμός είναι τόσο σημαντικός για την Τεχνολογική Δικαιοσύνη;
Παρακολουθήστε το βίντεο ‘Practical Action Renewable Energy Video’ και σημειώστε:
(α) τα προβλήματα που προκαλεί η απουσία του ηλεκτρισμού στους ανθρώπους και
(β) τους τρόπους με τους οποίους η φιλανθρωπική οργάνωση Practical Action βοηθάει τους
κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών σε αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν ηλεκτρισμό.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Εφαρμογές ΑΠΕ για την παροχή ενέργειας (ΡΡΤ)
Παρακολουθήστε την παρουσίαση «Εφαρμογές ΑΠΕ σε Αναπτυσσόμενες Χώρες» και συζητήστε τους
τρόπους με τους οποίους η οργάνωση Practical Action βοηθά τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών
να βελτιώσουν τη ζωή τους με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Ανεμογεννήτριες
Ένας τρόπος για να παράγουμε ηλεκτρισμό είναι με τη χρήση της δύναμης του ανέμου.
• Οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική.
• Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε απομακρυσμένες κοινότητες που δεν
συνδέονται με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Ο άνεμος είναι μια ανανεώσιμη, καθαρή πηγή ενέργειας που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
• Η κινητική ενέργεια του ανέμου ονομάζεται αιολική, από το θεό Αίολο, που στην αρχαία
ελληνική μυθολογία ήταν ο θεός των ανέμων.
Πώς λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες;
Η λειτουργία της ανεμογεννήτριας βασίζεται
στη κίνηση των πτερυγίων της (φτερωτή), τα
οποία περιστρέφονται όταν φυσά. Η κίνηση
αυτή μεταδίδεται σε ένα άξονα περιστροφής
και μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα από
μια
γεννήτρια.
Η
απόδοση
της
ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθός
της και την ταχύτητα του ανέμου .
Η
πιο
σημαντική
εφαρμογή
των
ανεμογεννητριών είναι η σύνδεσή τους με το
ηλεκτρικό δίκτυο. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα αιολικά πάρκα διοχετεύεται στο
δίκτυο. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα οι ανεμογεννήτριες να λειτουργούν αυτόνομα για κάλυψη ή
συμπλήρωση ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων κατοικιών, αγροκτημάτων κ.ο.κ.
Βίντεο
Παρακολουθήστε το βίντεο «Λειτουργία της Ανεμογεννήτριας» σχετικά με τον τρόπο που η
ανεμογεννήτριες λειτουργούν για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.
 Επιπρόσθετα, μπορείτε να επισκεφτείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα για να
παρακολουθήσετε την προσομοίωση για τα μέρη και τη λειτουργία της
ανεμογεννήτριας: http://energy.gov/eere/wind/how-does-wind-turbine-work

Φτιάξτε γρήγορα μια πρόχειρη ανεμογεννήτρια
Θα χρειαστείτε:
-

-

2 καλώδια με κροκοδειλάκια
1 μικροαμπερόμετρο (μιλιαμπερόμετρο)
1 μοτεράκι (θα το χρησιμοποιήσετε ως γεννήτρια)
1 φτερωτή (προπέλα)

Ενώστε το μοτεράκι και το μικροαμπερόμετρο με τα κροκοδειλάκια.
Περιστρέψτε τη φτερωτή με το χέρι σας και παρατηρήστε την ένδειξη στο μικροαμπερόμετρο.
Η περιστροφική ενέργεια της φτερωτής μετατρέπεται από τη γεννήτρια σε ηλεκτρική.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Η κατάσταση και το πρόβλημα
Η κατάσταση
Είστε μέλος μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Η ομάδα σας βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο
χωριό στο Περού, το οποίο δεν διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια. Η αποστολή σας είναι να
βοηθήσετε τους κατοίκους της κοινότητας να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια για
να καλύψουν κάποιες από τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες.
Το πρόβλημα
Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο μίας ανεμογεννήτριας, η οποία
θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και θα καλύπτει κάποιες από τις
ανάγκες ενός νοικοκυριού, όπως ο φωτισμός.

Καθώς σχεδιάζετε την κατασκευή σας, πρέπει να θυμάστε τις ακόλουθες προδιαγραφές.
Η κατασκευή σας πρέπει:
 Να κατασκευαστεί από υλικά που θα σας δώσει ο καθηγητής σας.
 Να μετατρέπει την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική.
 Να παράγει τη μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια.
 Η κατασκευή σας να είναι ανθεκτική και σταθερή.
Η δοκιμή της ανεμογεννήτριας
Η ανεμογεννήτριά σας θα δοκιμαστεί με τον εξής τρόπο:
Αφού ολοκληρώσετε την ανεμογεννήτριά σας, ενώστε τη γεννήτρια (μοτέρ) με ένα αμπερόμετρο με τη
βοήθεια 2 καλωδίων (κροκοδειλάκια). Στη συνέχεια, τοποθετήστε την ανεμογεννήτρια απέναντι από ένα
ηλεκτρικό αεριστήρα σε απόσταση 1 μέτρου. Ξεκινήστε τον αεριστήρα και καταγράψτε την ένδειξη στο
αμπερόμετρο. Επαναλάβετε τη δοκιμή 3 φορές κάνοντας αλλαγές στην κατεύθυνση των πτερυγίων. Στην
περίπτωση που δεν έχετε αεριστήρα χρησιμοποιήστε ένα φουσκωμένο μπαλόνι από απόσταση 20-30 εκ.

Για τη δοκιμή θα χρειαστείτε: 1 μικροαμπερόμετρο, 2 καλώδια (κροκοδειλάκια), 1 αεριστήρα ή 1 μπαλόνι
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Διαθέσιμα υλικά
Πιο κάτω δίνεται ενδεικτικά ένας κατάλογος με τα υλικά που θα χρειαστείτε. Σε συνεννόηση με τον
καθηγητή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα υλικά που δεν είναι στον κατάλογο.
1

2

3

4
30Χ30 εκ. πλαστικό φύλλο
με κυψελίδες (κόριφλουτ)
5

2- 3 Χαρτόνια Α4
6

1 τροχαλία
(διάμετρο 50-70 χιλ.)
7

1 μοτέρ με την
τροχαλία του
8

ξύλινοι άξονες 1μ., δ. 3 χιλ
(ή ξύλινα καλαμάκια)

1 πλαστικό μπουκάλι
(γάλακτος ή νερού 1.5-2 L)

χαλίκια ή άμμος
(περίπου 300 γρ.)

κολλητική ταινία

Χρήσιμες Πληροφορίες
Οι πιο κάτω πληροφορίες έχουν σκοπό να σας δώσουν κάποιες ιδέες και εισηγήσεις για την
κατασκευή της ανεμογεννήτριας.
1. Χρησιμοποιήστε το πλαστικό μπουκάλι για να φτιάξετε τον πύργο της ανεμογεννήτριας (εικ. 1).
2. Για καλύτερη σταθερότητα του μπουκαλιού, βάλτε μέσα σε αυτό λίγα χαλίκια ή άμμο (εικ. 1).
3. Στερεώστε ένα κομμάτι κόριφλουτ στο στόμιο του μπουκαλιού με κολλητική ταινία (εικ. 1).
4. Στερεώστε με κολλητική ταινία το μοτέρ (γεννήτρια) πάνω στο κόριφλουτ. Βεβαιωθείτε ότι το
μοτέρ εξέχει από το μπουκάλι, ώστε να μην εμποδίζει τα πτερύγια (εικ. 2).
5. Με τη βοήθεια του μοιρογνωμονίου σημαδέψτε τα σημεία στα οποία θα εφαρμοστούν τα
πτερύγια, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των πτερυγίων που θα έχει η ανεμογεννήτρια.
6. Τρυπήστε τα σημεία στην τροχαλία με αρίδα που να έχει διάμετρο ίση με τη διάμετρο των αξόνων
ή των ξύλινων καλαμακιών (εικ. 3).
7. Σχεδιάστε και κόψτε τα πτερύγια. Αν θα χρησιμοποιήσετε κόριφλουτ, προσέξτε ώστε στο κάτω
μέρος των πτερυγίων να υπάρχουν οι κυψελίδες για να εφαρμόσουν μέσα οι άξονες (εικ. 4).
8. Είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε την ανεμογεννήτριά σας (εικ. 5).

1

2

3

4

5
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7α: Σχεδιασμός αρχικών ιδεών
Σχεδιάστε: (α) στο κουτί Α, την ανεμογεννήτριά σας και (β) στο κουτί Β, τα πτερύγια της ανεμογεννήτριάς σας.
Μοιραστείτε τις ιδέες που σχεδιάσατε και συγκρίνετέ τις μεταξύ σας στην ομάδα σας. Σκεφτείτε ποιες ιδέες σας ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του
προβλήματος. Χρησιμοποιήστε τις ατομικές ιδέες για να επιλέξετε και να διαμορφώσετε το τελικό σχέδιο για την ομάδα σας.

Α: ανεμογεννήτρια

Β: πτερύγια

Απαντήστε για τα πτερύγια:
Πόσα πτερύγια θα έχει η ανεμογεννήτρια; ................................
Τι υλικό θα χρησιμοποιήσετε; ....................................................
Τι σχήμα έχουν τα πτερύγια; ......................................................
Ποιες είναι οι διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος); ...............................
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7β: Σχεδιασμός τελικής ιδέας για την ανεμογεννήτρια.
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ιδέας της ομάδας σας για την ανεμογεννήτρια σημειώνοντας επεξηγηματικά σχόλια όπου χρειάζεται (π.χ.
διαστάσεις, υλικό). Τα κουτιά στο τετραγωνισμένο χαρτί έχουν διαστάσεις 1 Χ 1 εκ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7γ: Σχεδιασμός τελικής ιδέας για τα πτερύγια.
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ιδέας της ομάδας σας για τα πτερύγια της ανεμογεννήτριάς σας, σημειώνοντας επεξηγηματικά σχόλια
όπου χρειάζεται (π.χ. διαστάσεις, υλικό). Σχεδιάστε μόνο 1 πτερύγιο.
Τα κουτιά στο τετραγωνισμένο χαρτί έχουν διαστάσεις 1 Χ 1 εκ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: Αυτοαξιολόγηση
Όνομα Ομάδας: ______________________
Παρακολουθήστε την παρουσίαση της κάθε ομάδας και δώστε ένα βαθμό από το 1 μέχρι το 10 για κάθε ένα από τα πιο κάτω ερωτήματα
(το 1 είναι ο χαμηλότερος βαθμός και το 10 ο υψηλότερος). Υπολογίστε το συνολικό βαθμό.

Όνομα ομάδας
που αξιολογείται

1
Πόσο καλός
είναι ο όλος
σχεδιασμός του
μοντέλου;

2
Πόσο
πετυχημένη ήταν
η επιλογή των
υλικών;

3
Πόσο σταθερή
και ανθεκτική
είναι η
ανεμογεννήτρια;

4
Πόσο καλά
εργάστηκαν και
συνεργάστηκαν
μεταξύ τους τα
μέλη της ομάδας;

5
Πόσο καλά τα
πήγε το μοντέλο
στο τεστ;

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(από το 50)
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