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• Στόχοι του προγράμματος

• Να μάθουν οι μαθητές ποιες είναι οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Τι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Τι είδους ενέργεια λαμβάνουμε από κάθε πηγή

• Πού χρησιμοποιείται η ενέργεια αυτή

• Μηχανές και κατασκευές που λειτουργούν με
αυτό το είδος ενέργειας

• Περιβαλλοντικά κέρδη από την ενέργεια αυτή



ΔΡΑΣΕΙΣ

• Επιλογή θέματος

• Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες

• Συλλογή πληροφοριών

• Κατασκευή μηχανών που λειτουργούν με τον

ήλιο το νερό τον άνεμο τη βιομάζα και τη
γεωθερμία

προβολή βίντεο

Συζήτηση στο μάθημα της φυσικής



Η επιλογή του θέματος έγινε από το

μάθημα της φυσικής

• Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας

• Οικονομία ενέργειας

• Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 5 ομάδες

τεσσάρων ατόμων η κάθε ομάδα

• Η κάθε ομάδα έλαβε και ένα όνομα από μια

πηγή ενέργειας [άνεμος ,νερό ,γεωθερμία, 

βιομάζα, ήλιος]



Συλλογή πληροφοριών

• Ο κάθε μαθητής έφερε πληροφορίες για την

ομάδα του όπως:μειονεκτήματα και

πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας.

• Πληροφορίες και φωτογραφίες για τον

ανεμόμυλο, για το νερόμυλο, τη γεωθερμία,κ,λ,π

• Παρακολουθήσαμε ταινία :το πράσινο χωριό την

Ανάβρα όπου εφαρμόζουν τη πράσινη ανάπτυξη.



Κατασκευές παιδιών

• Τα παιδιά στις ομάδες τους κατασκεύασαν

• Ανεμόμυλο

• Νερόμυλο

• Θερμάστρα ξύλου

• Θερμοκήπιο



• Οι μαθητές έπαιξαν ένα θεατρικό με τίτλο

[Ένας ανθρώπινος πλανήτης]



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

• ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

• Επισκεφτήκαμε την έκθεση του ναυτικού
Μουσείου Καβάλας

• Επίσκεψη 3ημερη στο ΚΠΕ Μαρώνειας όπου
οι μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα
του ΚΠΕ

• Επίσκεψη στο περιβαλλοντικό πάρκο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΚΕΧΡΟΥ όπου
τα παιδιά είδαν και έμαθαν για τις
ανεμογεννήτριες





























• Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές είδαν

έμαθαν και απόλαυσαν το όλο πρόγραμμα

• ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΑΣ

• ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ


