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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή»
Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας

Περίληψη του μαθήματος

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
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 διάφορων 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 για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας.
6. Να κατανοούν το ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά και παράλληλη σύνδεση με 2 ή
περισσότερες συσκευές και να το εφαρμόζουν στις κατασκευές τους.

 Η δραστηριότητα 1 εξετάζει το θέμα της Ενέργειας:
μορφές και μετατροπές της.*
 Η δραστηριότητα 2 ασχολείται με τις ανανεώσιμες και
μη ανανεώσιμες Ενεργειακές Πηγές. *
 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 παρουσιάζει το πρόβλημα, τις
προδιαγραφές της λύσης και τα διαθέσιμα υλικά.
 Η δραστηριότητα 6 εξετάζει την Ηλιακή Ενέργεια και τα
Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
 Στη δραστηριότητα 7 οι μαθητές διερευνούν τη σχέση
μεταξύ κλίσης και παραγωγής των φωτοβολταϊκών.
 Στη δραστηριότητα 8 οι μαθητές διερευνούν το
ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά και σε παράλληλη
σύνδεση.
 Στις δραστηριότητες 9 οι μαθητές σχεδιάζουν τις ιδέες
τους για λύση του προβλήματος.
 Στη δραστηριότητα 10 οι μαθητές συμπληρώνουν το
Φύλλο Αξιολόγησης για τους συμμαθητές τους.

Σημείωση: Η ενότητα μπορεί να διδαχθεί 4 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. * Οι δραστηριότητες 1 ως 4 είναι ακριβώς οι ίδιες όπως στην ενότητα «Ενέργεια για τον Κόσμο».
This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The
contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can
in no way be taken to reflect the views of the European Union.
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για την Ενότητα «Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή»
Μάθημα

Δραστηριότητα

Χρόνος

10΄

1

10΄

2

10΄

3

1ο
(45΄)

15΄

4

5΄

5

10΄

6

15΄

7

15΄

8

2ο
(45΄)

Οι μαθητές μελετούν για την Ενέργεια: έννοια,
μορφές, μετατροπές και σημασία 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 πρόβλημα
τις προδιαγραφές της λύσης και τα διαθέσιμα
υλικά.
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.

Διδακτικό Υλικό

Σχόλια

Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1 «Η Ενέργεια»

Να γίνει αναφορά στο ρόλο της
Ενέργειας για τον πολιτισμό.

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

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

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

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

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

Το βίντεο διαρκεί 3 λεπτά, έχει
ελληνικούς υποτίτλους. Πηγή:

-

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 5 «Η κατάσταση και
το πρόβλημα»
- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 6 Ηλιακή Ενέργεια
«Φωτοβολταϊκά Συστήματα»
- https://www.youtube.com/watch?v=x2zjdtxrisc
- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 7 «Σχέση κλίσηςπαραγωγής φωτοβολταϊκών»
- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 8 «Ηλεκτρικό
κύκλωμα σε σειρά και παράλληλη σύνδεση»
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https://www.youtube.com/watch?v=usISdEWSWU

Οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες.

Το βίντεο διαρκεί περίπου 1 λεπτό.

Οι μαθητές να εργαστούν σε μικρές
ομάδες. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
των ομάδων.
Να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα.
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120΄

9

Οι μαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη
λύση για το σπίτι και το ηλεκτρικό κύκλωμα.

- Φυλλάδια Δραστηριότητες 9α, 9β και 9γ

Ομαδική εργασία

15΄

10

Παρουσίαση
εργασιών
αναστοχασμός

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 10 «Αξιολόγηση»

Ανακεφαλαίωση

–

αξιολόγηση

-

Σημείωση: Οι δραστηριότητες 1, 2, 3 και 4 είναι οι ίδιες με αυτές στην Ενότητα ‘Ενέργεια για τον κόσμο’.

3
This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The
contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can
in no way be taken to reflect the views of the European Union.
“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.

Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή

www.makethelink.eu

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 την 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: Ενεργειακές Πηγές
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:
1. μη ανανεώσιμες
2. ανανεώσιμες
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 Γαιάνθρακες: λιγνίτης, ανθρακίτης, κ.λπ.
 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 (ΑΠΕ)





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.

1-------------------------------

4-------------------------------

2 -------------------------------

3--------------------------------

5-------------------------------

6--------------------------------
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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 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Τι είναι η Τεχνολογική Δικαιοσύνη;
Περίπου 1.4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν
έχουν ηλεκτρισμό (εικ. 1).
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 Εικ. 1: Άνθρωποι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρισμό (σε
ποιότητα
ζωής.
Αυτό
ονομάζεται εκατομμύρια) – Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
«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.)
μέχρι το 2020. Αυτοί οι στόχοι ονομάζονται 7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
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: Η κατάσταση και το πρόβλημα
Η κατάσταση
Πολλοί άνθρωποι που ζουν σε φτωχές κοινότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Ένα άλλο σοβαρό
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι οι μολυσματικές ασθένειες (Ελονοσία, Ιός του Δυτικού
Νείλου, Δάγκειος Πυρετός κ.ά.), οι οποίες μεταδίδονται από τσιμπήματα μολυσμένων
εντόμων με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν. Οι ειδικοί συστήνουν διάφορους
τρόπους προστασίας από τα κουνούπια στο σπίτι, όπως τη χρήση ανεμιστήρων οροφής.

Το πρόβλημα
Ως μέλη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης
βρίσκεστε σε ένα απομακρυσμένο χωριό
στο Βιετνάμ, το οποίο δεν έχει πρόσβαση
σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η αποστολή σας είναι η 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.
Ενημερωτικό φυλλάδιο από το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων της Ελλάδας (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)

Καθώς σχεδιάζετε την κατασκευή σας, να θυμάστε τις ακόλουθες προδιαγραφές:
 Η κατασκευή σας πρέπει να κατασκευαστεί από υλικά που θα σας δώσει ο καθηγητής σας.
 Το μοντέλο του σπιτιού να είναι τέτοιο ώστε να φαίνονται μέσα σε αυτό ο ανεμιστήρας και
ο λαμπτήρας (π.χ. η μία πλευρά του σπιτιού να είναι ακάλυπτη).
 Η λειτουργία του ανεμιστήρα και της λάμπας να ελέγχεται με ξεχωριστούς διακόπτες.
 Το μοντέλο σπιτιού να είναι στερεό και ο ανεμιστήρας, ο λαμπτήρας και τα φωτοβολταϊκά
πλαίσια να είναι καλά στερεωμένα σε αυτό.
Κριτήρια αξιολόγησης
Στο τέλος της ενότητας η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την πορεία εργασίας της και την κατασκευή
της στις υπόλοιπες ομάδες της τάξης. Η κάθε ομάδα θα βαθμολογηθεί από τις άλλες ομάδες στην
κλίμακα 1-10, στη βάση των 5 πιο κάτω σημείων:
1. Πόσο καλός είναι ο όλος σχεδιασμός του μοντέλου.
2. Πόσο πετυχημένη ήταν η επιλογή των υλικών.
3. Πόσο στερεή, ανθεκτική και ασφαλής είναι η κατασκευή.
4. Πόσο καλά εργάστηκαν και συνεργάστηκαν μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας.
5. Πόσο καλά και αποδοτικά λειτουργεί το ηλεκτρικό κύκλωμα.
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Διαθέσιμα υλικά
Πιο κάτω σας δίνεται ενδεικτικά ένας κατάλογος με τα υλικά που θα χρειαστείτε για την κατασκευή
σας. Σε συνεννόηση με τον καθηγητή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα υλικά που δεν
είναι στον κατάλογο.
1

2

φωτοβολταϊκό πλαίσιο
5

6

1 ηλεκτρικό λαμπτήρα
με τη βάση του

3

1 έλικα

4

καλώδιο

1 μοτέρ

7

2 διακόπτες (on-off)

χαρτόκουτο, κουτί παπουτσιών
κόριφλουτ

Χρήσιμες Πληροφορίες:
1. Χρησιμοποιήστε κουτί παπουτιών ή χαρτόκουτο ή κόριφλουτ για να
κατασκευάσετε εύκολα και σε σύντομο χρόνο τη δομή του σπιτιού. Να
θυμάστε ότι το σπίτι σας θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο
κατασκευασμένο ώστε να φαίνεται το εσωτερικό του.
2. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε διακόπτες μπορείτε να
κατασκευάσετε τους δικούς σας με τη χρήση διπλόκαρφων ή πινέζων
και μεταλλικών συνδετήρων φυλλαδίων.
3. Μπορείτε να κατασκευάσετε τους δικούς σας έλικες με τροχαλίες, άξονες και κόριφλουτ.
-

Με τη βοήθεια του μοιρογνωμονίου σημαδέψτε τα σημεία στα οποία θα εφαρμοστούν τα
πτερύγια, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των πτερυγίων που θα έχει ο ανεμιστήρας.

-

Τρυπήστε τα σημεία στην τροχαλία με αρίδα που να έχει διάμετρο ίση με
τη
διάμετρο
των
αξόνων
ή
των
ξύλινων
καλαμακιών.
- 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.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Ηλιακή Ενέργεια και Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Ένας τρόπος για να παράγουμε ηλεκτρισμό είναι με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας.
• Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη καθαρή πηγή ενέργειας.
• Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.
• Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε απομακρυσμένες κοινότητες
που δεν συνδέονται με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ήλιος και Ενέργεια
Ο Ήλιος, μαζί με τους οκτώ πλανήτες που περιφέρονται γύρω από αυτόν, αποτελούν το Ηλιακό
Σύστημα. Η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης, απ’ όσο ξέρουμε μέχρι σήμερα, που φιλοξενεί ζωή. Ο
Ήλιος αποτελεί την πρωταρχική πηγή ενέργειας και χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε ζωή πάνω στη Γη.
Ακτινοβολεί φως και θερμότητα, στοιχεία απαραίτητα για τη ζωή στον πλανήτη μας. Η ενέργεια
από τον ήλιο εισέρχεται στη Γη με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Πληροφορίες για τον Ήλιο
 Αποτελείται 70% από υδρογόνο, 28% από ήλιο, 2% από διάφορα
μέταλλα
 Απόσταση από τη Γη: 149,6 εκατομμύρια Km
 Διάμετρος: 1,4 x 103 km (109 φορές τη διάμετρο της Γης)
 Μάζα: 1,9 x 1030 kg (333 φορές τη μάζα της Γης)
 Μέση Θερμοκρασία Επιφάνειας: 6000 0C

Ήλιος: αστέρας συστήματος

Ηλιακή Ενέργεια
Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής
ενέργειας. Όταν μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση του
νερού και για θέρμανση χώρου. Αυτό γίνεται εφικτό με χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων,
όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και την μετατρέπουν σε
θερμότητα. Για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική χρησιμοποιούνται τα
φωτοβολταϊκά και τα ηλιοθερμικά συστήματα.
Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά;
Το φωτοβολταϊκό στοιχείο, γνωστό και ως πλαίσιο ή πάνελ,
είναι ένας τεχνητός ημιαγωγός δύο στρωμάτων, συνήθως
από πυρίτιο.
Το ηλιακό φως, που ουσιαστικά είναι μικρά πακέτα
ενέργειας και ονομάζονται φωτόνια απορροφώνται από το
φωτοβολταϊκό στοιχείο, αναγκάζοντας τα ηλεκτρόνια του
φωτοβολταϊκού να μετακινηθούν από το θετικό προς το
αρνητικό. Έτσι, δημιουργείται ηλεκτρική τάση και με την
κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Λειτουργία φωτοβολταϊκού

Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε το βίντεο «Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών».
https://www.youtube.com/watch?v=x2zjdtxrisc
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: Σχέση κλίσης-παραγωγής των φωτοβολταϊκών
Ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Μήπως η γωνία
πρόσπτωσης των ακτίνων του ήλιου πάνω στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο επηρεάζει την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού;
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Διερευνήστε
1. Στερεώστε το φωτοβολταϊκό πλαίσιο πάνω σε ένα
κομμάτι χαρτόνι ή κόριφλουτ. Χρησιμοποιήστε την ταινία
διπλής επιφάνειας.
2. Ενώστε το φωτοβολταϊκό με το μικροαμπερόμετρο με τα
καλώδια «κροκοδειλάκια».
3. Τοποθετήστε το φωτοβολταϊκό έξω στον ήλιο σε οριζόντια
θέση και καταγράψτε την τιμή στο αμπερόμετρο (εικ. 1).
4. Επαναλάβετε
τις
μετρήσεις,
ανυψώνοντας
το
φωτοβολταϊκό στις γωνίες 100, 300, 500, 700 και 900 (γωνία
ανύψωσης) όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

Εικ. 1: Σύνδεση Φωτοβολταϊκού με
Αμπερόμετρο

Υλικά που θα χρειαστείτε
-

1 φωτοβολταϊκό πλαίσιο
1 μικροαμπερόμετρο
(μιλιαμπερόμετρο)
2 καλώδια «κροκοδειλάκια»
1 κομμάτι χαρτόνι ή κόριφλουτ
1 μοιρογνωμόνιο
ταινία διπλής επιφάνειας
βιβλία
μολύβι

Εικ. 2: Γωνία ανύψωσης φωτοβολταϊκού κατά 100

Πίνακας καταγραφής αποτελεσμάτων
Γωνία

Απόδοση
(mA)

Γωνία

00

50 0

10 0

70 0

30 0

90 0

Απόδοση
(mA)

Τι παρατηρείτε; _______________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Μάθετε περισσότερα για την κλίση των ΦΒ πλαισίων
1. Ο σωστός προσανατολισμός των ΦΒ πλαισίων επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή τους.
2. Η κλίση των ΦΒ πλαισίων πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε η επιφάνεια των πλαισίων να είναι
κάθετη προς την κατεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας, για να δέχεται τη μέγιστη ηλιακή
ακτινοβολία.
3. Λόγω της μεταβολής της θέσης του ήλιου κατά τη διάρκεια του έτους, η γωνία κλίσης για την οποία
τα πλαίσια έχουν μέγιστη απόδοση διαφέρει από εποχή σε εποχή.
4. Η ιδανική γωνία κλίσης των ακίνητων ΦΒ πλαισίων εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου
εγκατάστασης και την επιθυμητή περίοδο λειτουργίας του συστήματος.
5. Βρείτε την ιδανική γωνία ανύψωσης των φωτοβολταϊκών που ισχύει για κάθε χώρα και πόλη στην
ιστοσελίδα http://solarelectricityhandbook.com/solar-angle-calculator.html.
Πηγή: Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (http://www.mcit.gov.cy/)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: Ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά και παράλληλη σύνδεση
Μέρος της κατασκευής σας προϋποθέτει τη δημιουργία ηλεκτρικού κυκλώματος για τη
λειτουργία του ανεμιστήρα και του ηλεκτρικού λαμπτήρα.
Με ποιο τρόπο θα πετύχετε την ανεξάρτητη και αποδοτικότερη λειτουργία των 2 συσκευών;
Θυμηθείτε ...
Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα περιλαμβάνει, συνήθως, τα πιο κάτω στοιχεία:
- πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. μπαταρία, φωτοβολταϊκό πλαίσιο)
- ηλεκτρική συσκευή (π.χ. μοτέρ, λαμπτήρας)
- αγωγοί (καλώδια)
- διακόπτης ελέγχου κυκλώματος
Ηλεκτρικό κύκλωμα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Υλικά που θα χρειαστείτε
4 μπαταρίες ΑΑ (1,5 V)
6 καλώδια τύπου «κροκοδειλάκια»

2 διπλές μπαταριοθήκες (2 Χ1,5 V)
3 ηλεκτρικούς λαμπτήρες (2- 3 V)

Διερευνήστε
1. Ετοιμάστε (α) ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με 1 λαμπτήρα (εικ. 1) και (β) ένα άλλο κύκλωμα με 2
λαμπτήρες στη σειρά (εικ. 2). Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες ανάβουν.
- Συγκρίνετε τη φωτεινότητα των λαμπτήρων μεταξύ των 2 κυκλωμάτων. Τι παρατηρείτε;
______________________________________________________________________________
- Αφαιρέστε από το 2ο κύκλωμα (εικ. 2) ένα από τους δύο λαμπτήρες. Τι παρατηρείτε;
______________________________________________________________________________
1. Χρησιμοποιήστε τα υλικά από το 2ο κύκλωμα για να ετοιμάσετε ένα άλλο κύκλωμα με 2
λαμπτήρες σε παράλληλη σύνδεση (εικ. 3).
- Τι παρατηρείτε όσον αφορά τη φωτεινότητα των λαμπτήρων; Συγκρίνετε με τα άλλα κυκλώματα.
_____________________________________________________________________________
- Αφαιρέστε από το κύκλωμα ένα από τους δύο λαμπτήρες. Τι παρατηρείτε;
___________________________________________________________________________

Εικ. 1: Κύκλωμα με 1 λαμπτήρα

Εικ.2: Σύνδεση σε σειρά
Εικ. 3: Παράλληλη σύνδεση

Ποιο από τους 2 τρόπους θα χρησιμοποιήσετε για το δικό σας κύκλωμα; Γιατί;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9α: Σχεδιασμός αρχικών ιδεών του σπιτιού και του κυκλώματος
Σχεδιάστε: (α) στο κουτί Α, το σπίτι σας και (β) στο κουτί Β, το ηλεκτρικό κύκλωμα.
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: σπίτι

Β: ηλεκτρικό κύκλωμα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9β: Σχεδιασμός του σπιτιού
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ομάδας σας για το μοντέλο του σπιτιού, 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 9γ: Σχεδιασμός του Ηλεκτρικού Κυκλώματος
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ομάδας σας για το ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει (α) το φωτοβολταϊκό πλαίσιο, (β) τον ανεμιστήρα και
(γ)
τον
ηλεκτρικό
λαμπτήρα.
Σημειώστε
επεξηγηματικά
σχόλια
όπου
χρειάζεται
(π.χ.
διαστάσεις,
υλικό).
Τα κουτιά στο τετραγωνισμένο χαρτί έχουν διαστάσεις 1 Χ 1 εκ.

15
This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The
contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can
in no way be taken to reflect the views of the European Union.
“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.

Ηλιακή Ενέργεια για καλύτερη ζωή

www.makethelink.eu

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10: Αξιολόγηση από συμμαθητές
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,
ανθεκτική και
ασφαλής είναι η
κατασκευή;

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

5
Πόσο καλά και
αποδοτικά
λειτουργεί το
ηλεκτρικό
κύκλωμα;

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(από το 50)
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