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Η Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» απευθύνεται σε μαθητές της Α’-Β’ Γυμνασίου. Η
ενότητα ασχολείται με τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική με τη χρήση
φωτοβολταϊκών ως μέτρο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων που ζουν σε φτωχές κοινότητες σε
αναπτυσσόμενες χώρες και δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια.
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Έργο EuropeAid: «Η Τεχνολογία αμφισβητεί τη φτώχεια: Κάνε τη
σύνδεση»
To Ερευνητικό και Αναπτυξιακό Κέντρο CARDET (www.cardet.org) εγκαινίασε πρόσφατα το
τριετές έργο «Η Τεχνολογία αμφισβητεί τη φτώχεια: Κάνε τη Σύνδεση», στο πλαίσιο του
EuropeAid, του αναπτυξιακού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το CARDET συμμετέχει
στο έργο ως εταίρος, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Practical Action (ΑνάδοχοςΗνωμένο Βασίλειο), Engineers without Boarders (Ηνωμένο Βασίλειο), Centre for Science
Education (Ηνωμένο Βασίλειο), Oxfam Italia και CCE (Πολωνία).
To έργο «Κάνε τη Σύνδεση», ευελπιστεί να εντάξει την Τεχνολογική Δικαιοσύνη στα
αναλυτικά προγράμματα των πρώτων τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
κρατών-μελών της ΕΕ, στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής (Επιστήμης), του Σχεδιασμού
και Τεχνολογίας και της Οικιακής Οικονομίας. Η Τεχνολογική Δικαιοσύνη – το δικαίωμα
όλων των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε βασικές τεχνολογίες για να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους, σε αρμονία με τους συνανθρώπους τους - θα προωθηθεί σε σχέση με
την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, και με ιδιαίτερη έμφαση στην
υποσαχάρια Αφρική.
Η Τεχνολογική Δικαιοσύνη, σε συνδυασμό με τις πρακτικές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης
(όπως η μαθητοκεντρική και συμμετοχική διδασκαλία), θα ενσωματωθούν στο διδακτικό
υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. Το διδακτικό υλικό θα διανεμηθεί σε
περισσότερους από 13.000 εκπαιδευτικούς και θα προσφερθεί σχετική κατάρτιση σε 1600
εκπαιδευτικούς για την ένταξή του στα μαθήματα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.
Επίσης, οι εταίροι του έργου αναμένεται να εξασφαλίσουν την υποστήριξη τουλάχιστον
200 βασικών κοινωνικών εταίρων που έχουν συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων, ώστε να
προωθήσουν τα αποτελέσματα και τις πρακτικές του «Κάνε τη Σύνδεση» στην εκπαίδευση,
τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Η Ενότητα
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι που ζουν σε
φτωχές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική
ενέργεια. Ιδιαίτερα έντονο είναι, επίσης, το πρόβλημα των μολυσματικών ασθενειών, όπως
του Δάγκειου πυρετού και της Μαλάριας, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι στις
χώρες αυτές να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Η Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη
ζωή» επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
άνθρωποι που ζουν σε φτωχογειτονιές και για το ρόλο των φιλανθρωπικών οργανισμών
στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τους κατοίκους που ζουν σε αναπτυσσόμενες
χώρες. Η ενότητα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν την
τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και, συγκεκριμένα, των
φωτοβολταϊκών, για τη μετατροπή της Ηλιακής Ενέργειας σε Ηλεκτρική Ενέργεια, ώστε να
βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν πρόσβαση στον ηλεκτρισμό.
Η Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους
μαθητές σας να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργήσουν για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και γενικά της ζωής των ανθρώπων που ζουν σε φτωχές περιοχές στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, η Ενότητα καταπιάνεται με το θέμα της αξιοποίησης
των φωτοβολταϊκών για τη μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια, με
στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα στην εγκατάσταση
λαμπτήρων φωτισμού και στην εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής στο σπίτι, για την
αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών της Μαλάριας και του Δάγκειου Πυρετού. Το
υλικό της Ενότητας περιλαμβάνει ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες και είναι κατάλληλα
διαμορφωμένο για τους μαθητές της Α΄-Β΄ Γυμνασίου και είναι, επίσης, εναρμονισμένο με
τους Στόχους Κλίμακας και τους Δείκτες Επιτυχίας του κυπριακού Αναλυτικού
Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η Ενότητα μπορεί να αξιοποιηθεί
ανάλογα με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τις ανάγκες και τα δεδομένα της τάξης του
εκπαιδευτικού.

Περιεχόμενο Ενοτήτων
Για τη διδασκαλία της Ενότητας «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή» προτείνονται
συνολικά 5 διδακτικοί περίοδοι των 45 λεπτών (5 x 45΄). Η ενότητα είναι χωρισμένη σε 2
ανεξάρτητα μέρη:




Το Α΄ μέρος είναι εισαγωγικό και καλύπτει γενικά θέματα για την Ενέργεια (μορφές,
παραγωγή, μετατροπές, ΑΠΕ) και για τη διδασκαλία του απαιτείται 1 διδακτική
περίοδος (1Χ45΄). Και οι 4 δραστηριότητες του 1ου μέρους είναι οι ίδιες με αυτές της
Ενότητας «Ενέργεια για τον κόσμο», γι’ αυτό αν οι μαθητές τις έχουν ήδη διδαχθεί
δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουν.
Το Β΄ μέρος επικεντρώνεται στη χρήση των φωτοβολταϊκών ως βασικό στοιχείο για
την επίλυση του προβλήματος που αφορά στη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε
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ηλεκτρική. Για τη διδασκαλία του Β΄ μέρους υπολογίζεται ότι χρειάζονται 4
διδακτικές περίοδοι (4 Χ 45΄), συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για την
κατασκευή.
Η ενότητα περιλαμβάνει 2 Πίνακες που παρουσιάζουν: (α) Τους Στόχους και Δείκτες
Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρου και (β) Το Διάγραμμα
Δραστηριοτήτων του μαθήματος. Στον πρώτο πίνακα καταγράφονται οι Στόχοι και οι
Δείκτες Επιτυχίας του ΑΠ που καλύπτονται μέσα από τη διδασκαλία του κάθε μαθήματος
(Παρ. 1). Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τις μαθησιακές δραστηριότητες και την πορεία
του μαθήματος (Παρ. 1).

Δραστηριότητες της Ενότητας
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το περιεχόμενο της ενότητας.
Μέρος

Μάθημα

Χρόνος

Δραστηριότητα

10΄

1

10΄

2

10΄

3

15΄

4

5΄

5

10΄

6

15΄

7

15΄

8

3ο-5ο

120΄

9

(135΄)

15΄

10

1ο
Α΄
(45΄)

ο

2
(45΄)
Β΄

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.
Συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και διάφοροι τύποι
ηλεκτροπαραγωγών σταθμών, ανάλογα με την πηγή ενέργειας που
χρησιμοποιούν.
Η έννοια και η σημασία της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης και ο ρόλος
των ΑΠΕ για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας
(Millennium Development Goals).
Οι μαθητές μελετούν την κατάσταση, το
προδιαγραφές της λύσης και τα διαθέσιμα υλικά.

πρόβλημα

τις

Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για τον Ήλιο, την Ηλιακή
Ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και παρακολουθούν βίντεο
για τη λειτουργία των ΦΒ.
Οι μαθητές πειραματίζονται και διερευνούν τη σχέση της κλίσης με
την παραγωγή των φωτοβολταϊκών.
Οι μαθητές πειραματίζονται και συγκρίνουν τη σχέση του
ηλεκτρικού κυκλώματος με 2 συσκευές (αντιστάσεις) συνδεδεμένες
σε σειρά και παράλληλα.
Οι μαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη λύση για το σπίτι και
το ηλεκτρικό κύκλωμα.
Παρουσίαση εργασιών – αξιολόγηση – αναστοχασμός
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Σημείωση: Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν θα διδαχθούν τις δραστηριότητες 1-4,
επειδή τις έχουν ήδη διδαχθεί από την Ενότητα «Ενέργεια για τον Κόσμο» ή από άλλο
μάθημα, τότε η ενότητα μπορεί να διδαχθεί σε 4 Χ 45΄. Σε κάθε περίπτωση, εισηγούμαστε
όπως ο/η εκπαιδευτικός επαναφέρει επιγραμματικά το θέμα της Τεχνολογικής
Δικαιοσύνης.
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Άλλα Θέματα
Το πρόβλημα: Το πρόβλημα στην Ενότητα έχει ως εξής:
«Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο σπιτιού στο οποίο θα εγκαταστήσετε 1 ηλεκτρικό
ανεμιστήρα οροφής και 1 τουλάχιστον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Το σπίτι θα έχει
πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται με τη χρήση φωτοβολταϊκού
πλαισίου.»
Η έμφαση στο πρόβλημα είναι στην κατασκευή του ηλεκτρικού
κυκλώματος με 1 φωτοβολταϊκό, το οποίο θα τροφοδοτεί 2 ηλεκτρικές
συσκευές (μοτέρ και λαμπτήρα) σε παράλληλη σύνδεση, η λειτουργία
των οποίων θα ελέγχεται με ξεχωριστούς διακόπτες. Για το λόγο αυτό δεν
θα πρέπει να αναλωθεί πολύς χρόνος στην κατασκευή του σπιτιού. Έτσι,
για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου εισηγούμαστε, για την κατασκευή της
δομής του σπιτιού, τα παιδιά να αξιοποιήσουν υλικά όπως χαρτόκουτο ή
κουτί παπουτσιών.
Υλικά: Στην Ενότητα προτείνονται συγκεκριμένα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές για
να φτιάξουν την κατασκευή τους. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, πέραν των προτεινόμενων
υλικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό ως επιπρόσθετο υλικό ή για
αντικατάσταση κάποιο υλικού από τον κατάλογο.
Λογισμικά: Στη δραστηριότητα 8, οι μαθητές πειραματίζονται με
υλικά για να διερευνήσουν και να συγκρίνουν το ηλεκτρικό κύκλωμα
με 2 ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεμένες σε σειρά και παράλληλα.
Εάν τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, η
διερεύνηση μπορεί να γίνει σε εικονικό εργαστηριακό περιβάλλον
με τη βοήθεια συγκεκριμένων λογισμικών, όπως το Virtual Electronic Lab.
Ομαδική Εργασία: Για την ολοκλήρωση της Ενότητας είναι σημαντικό να γίνει χωρισμός
των μαθητών σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. Η συνεργασία και επικοινωνία είναι μέρος
των στόχων της Ενότητας.
Σχεδιασμός: Ένας από τους βασικούς στόχους της Ενότητας είναι οι μαθητές να εκτιμήσουν
και να εφαρμόσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού. Η κατασκευή του μοντέλου είναι ένα
μέρος της συνολικής διαδικασίας του σχεδιασμού. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες
για συνεχή ανατροφοδότηση και αναστοχασμό, όπως επίσης και χρόνο για παρουσίαση της
εργασίας τους στην τάξη.
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Επιπρόσθετες Πηγές
http://practicalaction.org/
(Practical Action: Φιλανθρωπικός Οργανισμός στην Ανάπτυξη Τεχνολογικών λύσεων σε
αναπτυσσόμενες χώρες)
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7FCCCC67119C7A3AC2257586003AC345/$file/%
CE%97%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE
%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%
A4%CE%91%20%20%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%91%CE%AA%
CE%9A%CE%91.pdf
(«Ηλιακά Θερμικά Συστήματα – Φωτοβολταϊκά» από το Ίδρυμα Έρευνας Κύπρου)
http://www.garyfallidou.org/gr_ele_production.html
(Παρουσιάζει απλά πειράματα με τον ηλεκτρισμό και τη λειτουργία της γεννήτριας)
https://www.youtube.com/watch?v=usISdE-WSWU
(Βίντεο για τη χρήση των ΑΠΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες από την Practical Action)
https://www.youtube.com/watch?v=x2zjdtxrisc
(Βίντεο για τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών)
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www.makethelink.eu

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας
Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας – Ενότητα ‘Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή’
Α. Θεματική Ενότητα: Ενέργεια

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 ορυκτων
καυσίμων ενέργειας και να προτείνουν τρόπους αντμετώπισής 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 Διακιοσύνης για την 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 ηλιακής ενέργειας μέσω
φωτοβολταϊκών ως μία μορφή ΑΠΕ στη δημιουργία ηλεκρικής ενέργειας.
6. Να κατανοούν το ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά και παράληλη σύνδεση με 2 ή περισσότερες
συσκευές και να το εφαρμόζουν στις κατασκευές τους.
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“Technology challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265]

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how,
resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability,
democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The
European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.

