Ένα μικρό εργαστήριο ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στη τάξη!
Ποιό είναι το ταξίδι της ενέργειας για κάθε μια από τις
ανανεώσιμες πηγές μέχρι να γίνει ηλεκτρική ενέργεια;
Ποιές οι ομοιότητες και ποιές οι διαφορές μεταξύ τους;
Tι είναι η γεωθερμική ενέργεια και πώς μπορεί να
αξιοποιηθεί σε ένα σπίτι;
Οι μαθητές/τριες αποκτούν πρακτική επαφή με τους
διαφορετικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας
προκαλώντας κίνηση, ήχο και φως!
Η τάξη μεταμορφώνεται σε ένα μικρό εργαστήριο και 8
θρανία της «μετατρέπονται» σε 4 θεματικούς πάγκους
εξοικείωσης με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα
από πειράματα και παιχνίδια.
Στο εργαστήριο υπάρχουν από ένα φωτοβολταϊκό, μια
ανεμογεννήτρια, μια μικρή υδροηλεκτρική γεννήτρια και
μια κυψέλη υδρογόνου.

Ποιός/ά θυμάται «Τι σημαίνει
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
ποιες είναι;»
Παρατηρούμε και εμπνεόμαστε!
Καταγράφουμε και ζωγραφίζουμε
ό,τι παρατηρήσαμε!
Χωριζόμαστε σε τέσσερις ομάδες
και παρουσιάζουμε στους/ις
συμμαθητές/ριες το δικό μας ταξίδι
μέσα στο εργαστήριο και το ταξίδι
της ενέργειας που είδαμε στον
πάγκο που ανέλαβε η ομάδα μας
Προβληματισμοί και φύλλα
εργασίας για τις επόμενες μέρες:
Ποιά τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των διαφορετικών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;
Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην
αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης;

Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την
κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας που συνδυάζει την ανάπτυξη
επιστημονικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
των μαθητών/τριών!
Οι μαθητές/τριες:
Ενθαρρύνονται να ρωτήσουν τους μηχανικούς της
Community Energy River για ό,τι απορίες έχουν
Ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν και να συγκρίνουν
Υποστηρίζεται η γενικότερη κατανόησή τους
σχετικά με την ενέργεια και τις μετατροπές της
(φωτεινή, θερμική, κινητική, ηλεκτρική και χημική)

Με εύκολο και πρακτικό τρόπο οι μαθητές/τριες
μαθαίνουν στην πράξη:

Απευθύνεται σε σχολεία
που επιθυμούν να
προσφέρουν στους
μαθητές/τριες μια πρακτική
εμπειρία εξοικείωσης με τις
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας τονώνοντας την
επιστημονική και την κριτική
τους σκέψη, ενώ
ταυτόχρονα δρουν για την
αειφορία εξοικειώνοντας
τους μαθητές/τριες με τις
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Διάρκεια προγράμματος:
δυο διδακτικές ώρες κατά τις
οποίες οι μαθητές/τριες
συνεργάζονται με την ομάδα
της Community Energy River
παρουσία
του/της εκπαιδευτικού.
Aριθμός συμμετεχόντων:
έως 26 μαθητές/τριες

πώς γίνεται η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα
από γνωστούς τρόπους που αξιοποιούνται οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
vα συγκρίνουν τους διαφορετικούς τρόπους παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
για την χρήση της γεωθερμικής ενέργειας
ότι η ηλεκτρική ενέργεια μέχρι να φτάσει στην πρίζα μας
έχει αλλάξει αρκετές μορφές
να αναγνωρίζουν ότι η ενέργεια δε χάνεται, αλλά
μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη
να εξασκούν την επιστημονική και την κριτική τους
σκέψη, να δρουν για την αειφορία και να
ευαισθητοποιούνται για την κλιματική αλλαγή ως
μελλοντικοί πολίτες

Το πρόγραμμα συνδέεται κυρίως
με το μάθημα «Φυσικά: Ερευνώ
και Ανακαλύπτω» και τα
Μαθηματικά και εστιάζει στο
Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 12
(Υπεύθυνη Κατανάλωση και
Παραγωγή) και το Στόχο Βιώσιμης
Ανάπτυξης 13 (Δράση για το
Κλίμα).

