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Περίληυη  
H αθεξεκέλε έλλνηα ηεο Δλέξγεηαο, ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή φζν θαη ζηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, απνηειεί αληηθείκελν παξαλνήζεσλ, ζπγρέεηαη κε άιιεο 

έλλνηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη άιινηε θαηαθεξκαηηζκέλε κε απξνζδηφξηζηεο κνξθέο ζε 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία θαη άιινηε σο εληαία θαη «ρεηξνπηαζηή».  

ηελ εξψηεζε «Πψο νξίδεηαη ε Δλέξγεηα;», ε απάληεζε είλαη φηη «Δλέξγεηα 

νλνκάδεηαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ·ξγνπ», πξνθαλψο κε ζαθήλεηα ακθηζβεηήζηκε 

θαη αθξίβεηα ακθίβνιε, αθνχ ε έλλνηα ηνπ ·ξγνπ πξέπεη επίζεο λα νξηζζεί, νδεγψληαο 

έηζη ζε έλαλ θαχιν αιιά θαη αθαηαλφεην θχθιν. Η Δλέξγεηα φκσο, ππάξρεη παληνχ, 

κεηαθέξεηαη απφ έλα ζψκα ζε άιιν, κεηαηξέπεηαη απφ κηα κνξθή ζε άιιε, 

ρξεζηκνπνηείηαη, αμηνπνηείηαη, δηαηεξείηαη, ππνβαζκίδεηαη, αιιά θαη πσιείηαη. Ήζσο 

θακία άιιε θπζηθή νληφηεηα δελ είλαη ηφζν ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία, ηελ 

εμέιημε θαη ηελ θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ εκθάληζή ηνπ ζηε Γε 

έσο ζήκεξα. 

Δπηρεηξψληαο ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε απηήο ηεο ζεκαληηθήο θαη, ηαπηφρξνλα, 

πεξίπινθεο έλλνηαο, νδεγνχκαζηε ζηελ αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πεηξάκαηνο, σο 

κέζνπ αηζζεηνπνίεζεο ηνπ αθεξεκέλνπ, σο βησκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ, σο 

αδηάζεηζηνπ – ή, ηνπιάρηζηνλ, δχζθνια ακθηζβεηήζηκνπ – απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ θαη 

σο επράξηζηνπ έσο ζπλαξπαζηηθνχ ζέιγεηξνπ ηνπ καζεηηθνχ λνπ.  

 ηελ παξνπζα εξγαζία, κε έλα ζηαηηθφ πνδήιαην, θαηαζθεπαζκέλν κε 

αλαθπθιψζηκα θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελα εμαξηήκαηα, επηρεηξείηαη έλα πνιπδηάζηαην 

θαη πνιπζχλζεην πείξακα, ην νπνίν ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα ην κέιινλ, κε ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο Δλέξγεηαο 

θαη ησλ κνξθψλ ηεο, βάζεη ησλ αξρψλ ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο 

επνηθνδνκεηηθήο αλαπιαηζίσζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ηνπο. Με θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο, ε δηάηαμε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε θάζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, ζε 

δηάθνξα είδε ζρνιείσλ θαη ζε ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο. 

  Σαπηφρξνλα, νιηζηηθά απνθαιχπηεηαη ην αιιειέλδεην ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο Δλέξγεηαο κε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. ·ηζη, ζέκαηα Φπζηθήο, 

Υεκείαο, Γηαηξνθήο, Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο, Τγηεηλήο, Φπραγσγίαο θαη πνιπάξηζκεο 

πξνεθηάζεηο απηψλ, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα δηδαρζνχλ, κε επίθεληξν απηφ ην 

«απιφ» ζηαηηθφ πνδήιαην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα έλα πνιπζεκαηηθφ, 

παξαζηαηηθφ θαη δηδαθηηθφ εξγαιείν, κε κνξθή πξσηφηππνπ δηαδξαζηηθά εθπαηδεπηηθνχ 

κνπζεηαθνχ εθζέκαηνο, πνπ ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε 

ηεο έλλνηαο ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ κεηαηξνπψλ ηεο,  φπσο: 

 Απφ Υεκηθή Δλέξγεηα –ηνπ πνδειάηε- ζε Κηλεηηθή. 

 Απφ Κηλεηηθή Δλέξγεηα ζε Ηιεθηξηθή. 

 Απφ Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα ζε Κηλεηηθή 

 Απφ Υεκηθή Δλέξγεηα ζε Γπλακηθή θ.ν.θ. 

Αο ζεκεησζεί φηη, πνδειαηψληαο, ν καζεηήο κπνξεί λα 

- Θέηεη ζε θίλεζε έλαλ ειεθηξηθφ ζηίθηε, παξάγνληαο ν ίδηνο ηελ απαηηνχκελε 

Δλέξγεηα γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ρπκνχ ηνπ πνξηνθαιηνχ. Πίλνληαο ηνλ ρπκφ απηφλ, 

αλαπιεξψλεη κέξνο ηεο Δλέξγεηαο πνπ θαηαλάισζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Σαπηφρξνλα, 



καζαίλεη επράξηζηα, πεηξακαηηθά, βησκαηηθά θαη θαηαλνεηά, ηηο κεηαηξνπέο ηεο 

Δλέξγεηαο θαη ηε ξνή ηεο ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Η πνζφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ ρπκνχ απνηειεί κέηξν ηεο θαηαβιεζείζαο πξνζπάζεηαο, αιιά θαη ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο Δλέξγεηαο ηνπ πνδειάηε. 

- Γεκηνπξγεί, κέζα ζε θαηαθφξπθν ζσιήλα, ξεχκα αέξα, πνπ σζεί ειαθξηά ζθαίξα ζε 

πνξεία αλνδηθή. Σν ηειηθφ χςνο ηεο ζθαίξαο απνηειεί ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ηεο 

πξνζπάζεηαο ηνπ πνδειάηε. 

-  Τπνινγίδεη ηελ παξαγφκελε ή θαηαλαιηζθφκελε ηζρχ, ιακβάλνληαο ηηκέο Δλέξγεηαο 

θαη ρξφλνπ γηα ηνπο δηάθνξνπο ελεξγεηαθνχο «ζηαζκνχο» ηεο δηάηαμεο. 

 Πεηξακαηηθφ, πνιπζεκαηηθφ θαη δηδαθηηθφ, ην ζηαηηθφ πνδήιαην είλαη, ζχκθσλα κε 

ηνπο καζεηέο «έλα επράξηζην θαη πξσηφηππν παηρλίδη, πνπ ζε θνπξάδεη ιίγν, αιιά ζνπ 

καζαίλεη πνιιά!». 

 

Abstract 
Energy, both in everyday life and in school reality, is  a topic of 

misunderstandings and confusions. Its various forms, seem to be abstract and dificult. 

Energy is defined as “The ability to produce “΅Work”” and, as the meaning of 

“Work” should also be defined, the definition leads to a vicious but incomprehensible 

circle . Energy, however, is transported from one body to another, it is transformed from 

one form to another, it is used, exploited, maintained, degraded, and sold. Perhaps no 

other physical entity is so closely related to the history of man since his appearance on 

the planet Earth. 

In the present work, with a static bicycle, made with recyclable and reusable 

components, a multidimensional school experiment is attempted.  The experiment  aims, 

among other things, in the cultivation of students' skills for the future, by understanding 

the concept of Energy and its forms. The whole approach is based on the principles of the 

Inquiry-based learning and the constructive reflow of the pupils’ alternative ideas. With 

the necessary adjustments on a case-by-case basis, it can be used at each educational 

level, in different types of schools and schools of Special Education. 

Nevertheless, it reveals the interdependence of Energy production and consumption with 

every human activity. Thus, subjects of Physics, Chemistry, Nutrition, Environmental 

Science, Hygiene, Entertainment and numerous extensions of them, can be developed 

and taught, just by focusing on this "simple" static bike. In fact, it is a multidisciplinary, 

interactive tool that supports effectively the description and understanding of the concept 

of Energy and its transformations, such as: 

• From –cyclist’s- Chemical Energy to Kinetic Energy 

• From Kinetic to Electrical Energy 

• From Electrical to Kinetic Energy 

• From Chemical to Dynamic Energy, and so on. 

Note that, by cycling, the student can 

- produce the required Energy to extract the orange juice with an electric stitch.  While 

drinking this juice, he replenishes part of the Energy he consumed in his effort. At the 

same time, he learns pleasantly, experimentally, experientially and comprehensively, the 

transformations of Energy and its flow through the human activities. The amount of juice 

produced is a measure of the effort made, but also of the consumed Energy of the cyclist. 

- create, within a vertical tube, a stream of air that pushes a light sphere in a rising 

direction. The final height of the sphere is the Energy footprint of the cyclist's effort. 

- calculate the generated or consumed Power, using the Energy and Time values for the 

various Energy "stations" of the device. 

Experimental, multi-disciplinary and instructive, the mentioned static bike is, according 

to the students, "a delightful and grate game that tires you a little, but teaches you a lot!" 
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Διζαγφγή/Θεφρηηική θεμελίφζη 
«ρεδφλ θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ Δλέξγεηα. Σν 

επίπεδν επεκεξίαο πνπ έρνπκε ζήκεξα, θαηαθηήζεθε ράξε ζηελ άθζνλε θαη θζελή 

Δλέξγεηα πνπ απνιακβάλεη ζεκαληηθφ (αιιά δπζηπρψο φρη φιν) ηκήκα ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Η Δλέξγεηα καο δεζηαίλεη, καο δίλεη θσο, θηλεί ηα απηνθίλεηά καο, ηα 

αεξνπιάλα, ηα εξγνζηάζηα. Μεηαβνιέο ζηελ πξνζθνξά ηεο Δλέξγεηαο ή ηεο ηηκήο ηεο 

κπνξεί λα έρνπλ ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο θάζε 

ρψξαο. Απηφ έγηλε θαζαξφ κε ην ζθιεξφηεξν ηξφπν ζηε δεθαεηία ηνπ ΄70 κε ηηο δχν 

ελεξγεηαθέο θξίζεηο (φηαλ ε αλζξσπφηεηα έκαζε κε νδπλεξφ ηξφπν ηε ιέμε «Δλέξγεηα»), 

αιιά θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2008, κε ηελ αικαηψδε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, 

πνπ άγγημε ηα 140 δνιάξηα ην βαξέιη. πγρξφλσο, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ πιαλήηε καο.» (Αλδξίηζνο, Ν., 2008) 

 Ο Ν.Αλησλίνπ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2016) επηζεκαίλνπλ φηη «ζήκεξα φινη 

είκαζηε εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα ηεο Δλέξγεηαο. Παξφιν πνπ ε Δλέξγεηα είλαη ε πην 

δηαδεδνκέλε έλλνηα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ν νξηζκφο ηεο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνινο.» 

(Αλησλίνπ, Ν., θ.ά, 2016). Η Δλέξγεηα σο θπζηθφ κέγεζνο, νξίδεηαη κέζσ ηνπ θπζηθνχ 

κεγέζνπο ηνπ ·ξγνπ». Η έλλνηα ηνπ ·ξγνπ απαληάηαη κε δηάθνξεο έλλνηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, αιιά γηα ηε Φπζηθή, απφ ην 1829, «·ξγν» είλαη «ην γηλφκελν ηεο 

δχλακεο επί ηε κεηαηφπηζε», κε πξφηαζε ηνπ Gaspard-Gustave de Coriolis. ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, ηδηαίηεξα ησλ ρακειφηεξσλ βαζκίδσλ, γηα ιφγνπο απινπζηεπζεο, νη δηάθνξεο 

κνξθέο Δλέξγεηαο, αλαθέξνληαη σο «πξφζσπα ηεο Δλέξγεηαο»: 

Κηλεηηθή Δλέξγεηα έρεη θάζε πιηθφ ζψκα πνπ θηλείηαη. 

Γπλακηθή Δλέξγεηα κπνξεί λα έρεη έλα ζψκα ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ (Βαξπηηθή 

δπλακηθή Δλέξγεηα) ή ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη (Γπλακηθή Δλέξγεηα 

ειαζηηθφηεηαο).  

Μεραληθή Δλέξγεηα θαιείηαη ην άζξνηζκα ηεο Κηλεηηθήο θαη ηεο Γπλακηθήο 

Δλέξγεηαο ζψκαηνο ή ζπζηήκαηνο ζσκάησλ. 

Η Υεκηθή Δλέξγεηα βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο ησλ 

δνκηθψλ κνλάδσλ ηεο χιεο. 

Η Θεξκηθή Δλέξγεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ ηπραία θίλεζε ησλ δνκηθψλ ζσκαηηδίσλ 

ησλ δηαθφξσλ νπζηψλ. Ίζν εληνλφηεξε είλαη ε θίλεζε απηψλ ζσκαηηδίσλ, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηεο Θεξκηθήο Δλέξγεηαο πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα ζψκα. 

Η Δλέξγεηα ηνπ αλέκνπ, γλσζηή σο «Αηνιηθή Δλέξγεηα», ε Δλέξγεηα ηνπ Έιηνπ, 

ε «Ηιηαθή Δλέξγεηα» θαη ε Δλέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, ε 

«Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα», απνηεινχλ ηηο ιεγφκελεο «Έπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο» ή θαη 

«Αλαλεψζηκεο Μνξθέο Δλέξγεηαο». 

«Οη αλαλεψζηκεο πεγέο Δλέξγεηαο δε κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινπλ 

ζηελ αεηθνξία. Η Δλέξγεηα απφ ηνλ ήιην, ηνλ άλεκν, ηα θχκαηα ηεο ζάιαζζαο, ηε 

γεσζεξκία είλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηε. Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηγά – ζηγά, άξρηζε 

ε ζηξνθή πξνο απηέο ηηο κνξθέο Δλέξγεηαο. Αλαπηχρζεθε ε ηερλνινγία θαη δφζεθαλ 

θίλεηξα γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ κνξθψλ Δλέξγεηαο. 

Παξφια απηά φκσο ην πνζνζηφ ηεο Δλέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο είλαη πάξα πνιχ 

κηθξφ.» (Αλδξίηζνο, Ν., 2008)  

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο Δλέξγεηαο ζην Γηεζλέο χζηεκα Μνλάδσλ είλαη ην 1 Joule 

(1 J). 

 ε θάζε θαηλφκελν ζπκβαίλνπλ ελεξγεηαθέο κεηαβνιέο. Γηα λα εθδεισζεί ή θαη 

λα αμηνπνηεζεί ε Δλέξγεηα, ζπλήζσο κεηαηξέπεηαη ζε θάπνηα άιιε κνξθή, νπφηε 

παξάγεηαη ή θαηαλαιψλεηαη ·ξγν. Οη ζπλεζέζηεξεο κεηαβνιέο έλέξγεηαο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

•   Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε Μεραληθή π.ρ. ζε έλαλ αλεκηζηήξα 



• Μεραληθή Δλέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε Ηιεθηξηθή, π.ρ. ζε έλα πδξνειεθηξηθφ 

εξγνζηάζην  

• Η Υεκηθή Δλέξγεηα κεηαηξέπεηαη  ζε Ηιεθηξηθή, π.ρ. ζε έλα γαιβαληθφ ζηνηρείν. 

• Η Υεκηθή Δλέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε Θεξκηθή θαη Μεραληθή Δλέξγεηα, π.ρ. ζε κηα 

αηκνκεραλή 

• Η Φσηεηλή Δλέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε Ηιεθηξηθή, π.ρ. ζε έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν 

• Η Ηιηαθή Δλέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε Υεκηθή, π.ρ. ζηε θσηνζχλζεζε. 

 ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ πάλσ ζηε Γε, ν άλζξσπνο αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε 

δηάθνξεο κνξθέο Δλέξγεηαο. Η παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα παξαγσγή Δλέξγεηαο, απερεί ηελ επηζηεκνληθή, πλεπκαηηθή, 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Δλδεηθηηθά 

αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πεγέο Δλέξγεηαο: 

 Ξχιν: Υξεζηκνπνηήζεθε ζε φιεο ηηο επνρέο θαη γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο απφ ηνλ 

άλζξσπν θαη ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. 

 Άλζξαθαο: εκαληηθφηαηε πεγή Δλέξγεηαο, ζπλπθαζκέλε κε ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαη ηελ ζπλαθφινπζε ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε. 

 Νεξφ: Απφ ηελ απαξρή ηεο ηερλνινγίαο, ζε πδξνηξνρνχο πνπ θηλνχζαλ αιεζηηθέο 

πέηξεο, έσο ζήκεξα ζε πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα θαη ππεξζχγρξνλνπο ελεξγεηαθνχο 

ζηαζκνχο, ην λεξφ απνηειεί πεγή Δλέξγεηαο νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή, αεηθφξν θαη 

επξχηαηα αμηνπνηνχκελε. 

 Πεηξέιαην: Καχζηκν αιιά θαη πξψηε χιε γηα πνιπάξηζκνπο ηνκείο παξαγσγήο, 

απνηειεί θαη ζήκεξα ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή Δλέξγεηαο. 

 Ηιεθηξηθφ Ρεχκα: Η ζχγρξνλε ηερλνινγία, ε βηνκεραλία, αιιά θαη νη 

θαινχκελεο «Νέεο Σερλνινγίεο» νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζηελ ειεθηξηθή Δλέξγεηα. 

 Βηνκάδα: είλαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα πξντφλησλ, απνβιήησλ θαη 

θαηαινίπσλ βηνινγηθήο πξνέιεπζεο (Δπξσπατθή Οδεγία 28/2009). Δπηηξέπεη ηελ 

εμαζθάιηζε Δλέξγεηαο κε πνιχ νηθνλνκηθφ ηξφπν, αθνχ αμηνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα. 

 Άλεκνο: Η Αηνιηθή Δλεξγεηα, απφ ηελ αξραηφηεηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα  

πεξηζηξνθή αλεκφκπισλ θαη αλεκνηξνρψλ, πξνψζεζε ηζηηνθφξσλ πινίσλ θιπ. ε 

πεξηνρέο κε ηζρπξνχο αλέκνπο, ε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ θαη ε αμηνπνίεζε ηεο Αηνιηθήο 

Δλέξγεηαο γεληθφηεξα, είλαη απμαλφκελε.  

 ηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο Δλέξγεηαο είλαη ε έλλνηα ηεο Ιζρχνο. Η 

Ιζτύς είλαη θπζηθφ κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηνλ ξπζκφ παξαγσγήο έξγνπ ή ηνλ ξπζκφ 

κεηαηξνπήο ηεο Δλέξγεηαο απφ κηα κνξθή ζε κηα άιιε. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο Ιζρχνο 

ζην Γηεζλέο χζηεκα Μνλάδσλ (SI) είλαη ην 1 Watt (1 W). 

πρλά απαληψκελεο κνξθέο ηζρχνο είλαη: Η Μεραληθή, ε Θεξκηθή, ε Ηιεθηξηθή 

Ιζρχο. 

 

 

Δνέργεια και Περιβαλλονηική σνείδηζη 
Η θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ θαη ε θαιιηέξγεηα ρξήζηκσλ δεμηνηήησλ γηα ην 

κέιινλ ηνπο, ζρεηίδεηαη άξξεθηα κε ηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο Δλέξγεηαο. Η ζπλεηή 

ζηάζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ Δλέξγεηαο, 

απαληψληαη σο ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνιιψλ ρσξψλ. 

Αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη πεξηνξηζκφο ηεο νπνηαζδήπνηε ελεξγεηαθήο 

δαπάλεο, απνηεινχλ δεηνχκελα ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ πνιηηψλ, κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο γηα ηελ θάζε είδνπο αλάπηπμε θαη 

ηελ αεηθνξία.  
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Γιδαζκαλία ηης Δνέργειας – Προϋπάρτοσζες ανηιλήυεις 
Η δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο Δλέξγεηαο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί «εχθνιε ππφζεζε». Η 

πινχζηα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ δηεζλψο έρεη δεκηνπξγεζεί, ππνζηεξίδεη αθξηβψο ηελ 

εθηίκεζε απηή. Πξφθεηηαη γηα έλλνηα πνπ, αιιάδνληαο κνξθέο, πξνθαιεί αξθεηή 

ζχγρπζε ζηνλ καζεηηθφ λνπ ελψ, παξάιιεια, «δηαηεξείηαη ζηαζεξή» θαη δελ 

δεκηνπξγείηαη νχηε θαηαζηξέθεηαη. Η δηδαθηηθή αθνκνίσζή ηεο απαηηεί ηδηαίηεξα 

θαιιηεξγεκέλε θαη ψξηκε αθαηξεηηθή ζθέςε θαη, πξνθαλψο, νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ 

παηδηψλ ζα εκθαλίδνπλ αμηνζεκείσην πινχην θαη δπζθιφλεηε ηζρχ. 

Οη R. Driver θ.ά., (1998), νκαδνπνηνχλ ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα 

ην ζέκα ηεο Δλέξγεηαο, σο εμήο: 

1. Η Δλέξγεηα είλαη θάηη πνπ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε έκςπρα αληηθείκελα. 

2. Η Δλέξγεηα είλαη έλαο αηηηαθφο παξάγνληαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζε 

θάπνηα αληηθείκελα. 

3. Η Δλέξγεηα είλαη θάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δχλακε θαη ηελ θίλεζε 

4. Η Δλέξγεηα είλαη θαχζηκν. 

5. Η Δλέξγεηα είλαη έλα ξεπζηφ πξντφλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη απνηειεζκαηηθά ηελ απαηηεηηθή έλλνηα ηεο ελέξγεηαο θαη 

λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

αμηνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν παξαζηαηηθά, βησκαηηθά αιιά θαη 

εληππσζηαθά θαη νηθεία ζηνπο καζεηέο ζθεχε, φξγαλα θαη πιηθά θαη, παξάιιεια, λα 

ζηεξηρζεί ζηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, θαζηζηψληαο ηνπο ελεξγνχο 

ζπκκέηνρνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 
 

Περιγραθή εργαζίας 
«Απηφ ην ζθέθηεθα ηελ ψξα πνπ έθαλα πνδήιαην» 
(Άλμπερη Αϊνζηάιν) 

 

Η δηάηαμε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ έλα 

πνδήιαην ζηαηηθφ, ζπλδεδεκέλν κε κία ζεηξά επηκέξνπο δηαηάμεσλ κεηαηξνπήο 

Δλέξγεηαο απφ κία κνξθή ηεο ζε άιιε. 

Η ζηνρνζεζία επηθεληξψζεθε ζηε δεκηνπξγία κηαο δηάηαμεο πνπ  

- ηνλίδεη ην εληαίν ηνπ ραξαθηήξα ηεο θπζηθήο νληφηεηαο ηεο Δλέξγεηαο θαη ζα 

αηζζεηνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

- φληαο απιή, πξνζηηή, θαζεκεξηλή θαη γλψξηκε, ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελ φισ ή 

ελ κέξεη, απφ ηνλ καζεηή ή/θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

- κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ εθπαηδεπηηθνχο ή/θαη καζεηέο, αιιά θαη λα επεθηαζεί 

θαη λα πξνζαξκνζζεί ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο, νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί 

- κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηε δηδαζθαιία βάζεη ησλ αξρψλ ηεο 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο  

- δίλεη ζην κάζεκα ηε δηάζηαζε ηεο σθειηκφηεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη 

- θαιιηεξγεί ζηνλ καζεηή γλψζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο αλεθηίκεηεο αμίαο γηα ην 

παξφλ, αιιά, θπξίσο γηα ην κέιινλ ηνπ.   

Σα επηκέξνπο πεηξάκαηα πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ έρνπλ πνηνηηθφ ή θαη 

πνζνηηθφ ραξαθηήξα θαη ζπλδένληαη άκεζα κε θαηλφκελα, επηζηεκνληθέο αξρέο θαη 

λφκνπο, ηχπνπο θαη έλλνηεο. Καηάιιεια θχιια εξγαζίαο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, αλάινγα κε ηε βαζκίδα, ην είδνο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.  

ηνλ Πίλαθα Α απνηππψλνληαη πεξηγξαθηθά θαη νπηηθά ηα «θνκκάηηα» απηνχ ηνπ 

ηδηαίηεξνπ δηδαθηηθνχ «παδι», κέζσ ησλ επηκέξνπο πεηξακαηηθψλ «ζηαζκψλ» 



κεηαηξνπήο ηεο Δλέξγεηαο. εκεηψλνληαη επίζεο, ελδεηθηηθά, δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ζην 

πιαίζην ηεο δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο (Inquiry-Based Teaching) θαη γλσζηηθά πεδία 

αμηνπνίεζεο ηεο δηάηαμεο. 

 

Πίνακας Α: Σν Πνδήιαην ηεο Δλέξγεηαο 

Περιγραθή 

τέδιο / θφηογραθία 
Δνδεικηικό 

Γνφζηικό πεδίο 

Σν ζηαηηθφ πνδήιαην: 

Αξρηθή δηεξεχλεζε ησλ 

κεηαηξνπψλ Δλέξγεηαο 

πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα πνπ ν 

ρξήζηεο πνδειαηεί: 

Μεηαηξνπή Υεκηθήο 

Δλέξγεηαο ζε Κηλεηηθή 

Γηεξψηεζε, 

παξαηήξεζε θαη 

ππνζέζεηο. 

Αλάδεημε πεξηέξγεηαο – 

πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ 

Πξνθαηαξθηηθέο 

ππνζέζεηο 

ρεδηαζκφο θαη 

δηεμαγσγή απιήο 

έξεπλαο 

 

 

Η έλλνηα ηεο 

Δλέξγεηαο. 

«Μνξθέο 

Δλέξγεηαο» 

Αξρή 

Γηαηήξεζεο ηεο 

Δλέξγεηαο. 

Σερλνινγία. 

Αλαθχθισζε/ 

Δπαλαρξεζηκν-

πνίεζε πιηθψλ. 

Μεηάδνζε 

θίλεζεο / 

γξαλάδηα θαη 

ηξνρνί. 

Κπθιηθή θίλεζε 

Δικόνα 1: Σν ζηαηηθφ πνδήιαην 

 

Δικόνα 2: Υεκηθή θαη Κηλεηηθή Δλέξγεηα 

Η Ηιεθηξηθή 

Γελλήηξηα. 

·λα δξαπαλνθαηζάβηδν 

κεηαηξέπεη ηελ 

Μεραληθή Δλέξγεηα 

(θίλεζε ησλ πεληάι ηνπ 

πνδειάηνπ), ζε 

Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα 

(ζπλερέο ειεθηξηθφ 

ξεχκα) 

πγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ κε 

παξαηήξεζε 

Γηαηχπσζε εμήγεζεο 

βάζεη ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

 

Ηιεθηξηζκφο 

πλερέο θαη 

ελαιαζζφκελν 

ειεθηξηθφ ξεχκα 

Γελλήηξηεο 

Παξαγσγή θαη 

κεηαθνξά 

Δλέξγεηαο 

Δικόνα 3: Μεραληθή θαη Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα 
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Πίλαθαο Διέγρνπ 

Με ηνπο δηαθφπηεο 

ειέγρνπκε ην άλνηγκα 

θαη θιείζηκν ησλ 

ειεθηξηθψλ 

θπθισκάησλ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ 

ζπζθεπψλ 

 
Αξρή 

Γηαηήξεζεο ηεο 

Δλέξγεηαο 

Μεηαηξνπέο 

Δλέξγεηαο. 

Οξζνινγηθή 

Γηαρείξηζε ηεο 

Δλέξγεηαο θαη 

ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ. 
Δικόνα 4: Πίλαθαο Διέγρνπ 

Βαηφκεηξν 

Μέηξεζε ηεο ηζρχνο 

πνπ παξάγεη θάζε 

ζηηγκή ν πνδειάηεο. 

χλδεζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ κε ηε 

δπζθνιηα ζην πεληάι 

θαη ηε ιεηηνπξγία 

θαηαλαισηψλ 

 

Μεηξήζεηο 

θπζηθψλ 

κεγεζψλ. 

Πεηξακαηηθέο θαη 

ζεσξεηηθέο ηηκέο 

Δλέξγεηα πξνο 

Υξφλν δίλεη Ιζρχ 

Καηαλαισηέο, 

Αληηζηάηεο 

Δικόνα 5: Βαηφκεηξν 

Σν κπαιάθη θαη ν 

ζσιήλαο. 

·λαο ειεθηξηθφο 

αλεκηζηήξαο 

δεκηνπξγεί ξνή αέξα ν 

νπνίνο σζεί έλα 

κπαιάθη, πνπ αλεβαίλεη 

ζε έλα δηαθαλή 

ζσιήλα. 

ηε ζπζθεπή ερνπκε 

κεηαηξνπή ηεο 

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ζε θηλεηηθή (ζηνλ 

αλεκηζηήξα θαη ην 

κπαιάθη) θαη ζε 

δπλακηθή φηαλ ην 

κπαιαθη βξίζθεηαη ζε 

έλα νξηζκέλν χςνο 

 

Κηλεηηθή 

Δλέξγεηα 

Γπλακηθή 

Δλέξγεηα 

Μεραληθή 

Δλέξγεηα 

Αξρή δηαηήξεζεο 

ηεο Μεραληθήο 

Δλέξγεηαο 

Ρεχκα αέξα 

Αηνιηθή Δλέξγεηα 

Γπλακηθή ησλ 

Ρεπζηψλ 

 

Δικόνα 6: Μπαιάθη θαη ζσιήλαο 



Πξνβνιέαο LED 20 

Watt 

Μεηαηξνπή ηεο 

ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ζε θσηεηλή. (Γπλαηφ 

θσο κε θαηαλάισζε 

κηθξήο Δλέξγεηαο) 

 

Φσο / Φσηεηλή 

Δλέξγεηα 

Φσηεηλέο Πεγέο 

Δίδε Λακπηήξσλ 

Ηιεθηξηθφ 

θχθισκα 

 

Δικόνα 7: Πξνβνιέαο LED 

Ηιεθηξηθφ θπθισκα 

Λακπηήξεο 

ππξάθησζεο θαη 

ιακπηήξεο LED 

ζπλδεδεκέλνη ζε 

θπθιψκαηα ζε ζεηξά 

θαη παξάιιεια 

Α Γηεξεχλεζε ησλ 

θπθισκάησλ κε 

θαηαλαισηέο 

ζπλδεδεκέλνπο ζε 

ζεηξά θαη παξάιιεια 

θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηαθφπηε 

Β. Καηαλφεζε ηεο 

έλνηαο ηεο Ιζρχνο 

θαηαλαισηή: Ίηαλ 

ιεηηνπξγνχλ νη ιάκπεο 

ππξάθησζεο, απμάλεη ε 

δπζθνιία ζην πεληάι 

ιφγσ ηνπ φηη απαηηείηαη 

κεγαιχηεξε ηζρχο. 

Αλαθνξά ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ρξήζεο 

ιακπηήξσλ 

εμνηθνλφκηζεο 

Δλέξγεηαο 

 

 

 

 

 

Γπλακηθφο 

Ηιεθηξηζκφο 

Ηιεθηξηθφ 

Κχθισκα 

χλδεζε 

αληηζηαηψλ ζε 

ζεηξά 

χλδεζε 

αληηζηαηψλ 

παξάιιεια 

Ιζρχο 

θαηαλαισηή 

Δίδε Λακπηήξσλ 

Οηθνλνκία 

Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο 

Δικόνα 9: Ιζρχο θαη θσηνβνιία 

Δικόνα 8: Κχθισκα ιακπηήξσλ 



 

 

9 

 

Αληιία λεξνπ 

Μηα πδξαπιηθή 

πδξαληιία κεηαθέξεη 

λεξφ κέζσ ελφο 

ζσιήλα απφ έλα δνρείν 

πνπ βξίζθεηαη ρακειά, 

ζε άιιν πνπ βξίζθεηαη 

ςειφηεξα. 

ηε ζπζθεπή γίλεηαη 

κεηαηξνπή ηεο 

ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ζε θηλεηηθή (ζηελ 

πδξαληιία θαη ζην λεξφ 

πνπ ξέεη) θαη ζε 

δπλακηθή φηαλ λεξφ 

απνζεθεχεηαη ζην 

δνρείν πνπ βξίζθεηαη 

ςειφηεξα 

 

 

 

 

 

Αμηνπνίεζε ηεο 

Ηιεθηξηθήο / 

Υεκηθήο  θιπ 

Δλέξγεηαο γηα 

νθέιηκνπο 

ζθνπνχο 

Σερλνινγία 

Νεξφ σο 

ελεξγεηαθφο 

πφξνο 

Δικόνα 10: Αληιία λεξνχ 

Ηιεθηξηθή 

Αγσγκφηεηα 

Με ηε ζπζθεπή γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ην λεξφ 

είλαη αγσγφο ή κνλσηήο 

ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, αλάινγα κε 

ην αλ πεξηέρεη ή φρη 

δηαιπκέλα άιαηα 

 

Υεκηθά 

Φαηλφκελα 

Αληηθείκελν ηεο 

Υεκείαο 

Ιδηφηεηεο Τιηθψλ 

Γνκή ηεο ιεο 

Αγσγνί - 

Μνλσηέο 

Δικόνα 11: Ηιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα 

Ηιεθηξφιπζε λεξνχ 

Γηάζπαζε ηνπ λεξνχ 

ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

Τδξνγφλν θαη Ομπγφλν 

Μεηαηξνπή ειεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο ζε ρεκηθή  

 

Υεκηθή Δλέξγεηα 

Υεκηθέο ελψζεηο 

Καζνξηζκέλα 

ζψκαηα 

Απνζχλζεζε 

Τδξνγφλν σο 

εκαληηθφο 

Μειινληηθφ 

Δλεξγεηαθφο 

Πφξνο 

Δικόνα 12: Ηιεθηξφιπζε  



ηίθηεο Υπκνχ 

Μηα ζπζθεπή πνπ 

ιεηηνπξγεί κε 

ειεθηξηθή Δλέξγεηα. 

Μπνξνχκε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ 

βαηφκεηξνπ λα 

ππνινγίζνπκε ηελ 

Δλέξγεηα πνπ «έραζε» 

ν πνδειάηεο ηελ νπνία 

ηνπ πξνζθέξνπκε κε ην 

ρπκφ πνξηνθαιηνχ 

αθνχ πξψηα 

ππνινγίζνπκε ηε 

ζεξκηδηθή αμία ηνπ 

ρπκνχ 

Με ηε ζπζθεπή 

κεηαηξέπνπκε ηελ 

ειεθηξηθή ελεξγεηα ζε 

θηλεηηθή.  

 

 

Γηαηξνθή 

Θεξκηδηθφ 

πεξηερφκελν 

ηξνθίκσλ 

Οθέιε άζθεζεο 

Ρνή Δλέξγεηαο 

Ηιεθηξηθέο 

πζθεπέο 

Ιζρχο 

 

Δικόνα 13: ηίθηεο ρπκνχ 

Λνηπέο ζπζθεπέο 

Υξεζηκνπνηνχκε 

ζπζθεπέο φπσο: 

Αλαπαξαγσγήο 

κνπζηθήο (ςπραγσγία/ 

δηαζθέδαζε)  

Φφξηηζεο ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ 

Ηιεθηξνδφηεζε 

ηαηληψλ Led 

θιπ  

 

Δλέξγεηα θαη 

Φπραγσγία 

Παξαγσγή ήρνπ 

Δμνηθνλφκεζε 

Δλέξγεηαο 

Δπαλαθνξηηδφ-

κελα ειεθηξηθά 

ζηνηρεία 

Αλαθχθισζε 

Δικόνα 13α: Ραδηφθσλν 

 

 

 

Πεξηζζφηεξν παξαζηαηηθά, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηάηαμεο ζρεκαηνπνηείηαη κε 

ηνλ αθφινπζν ελλνηνινγηθφ ράξηε, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 14: 
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Δικόνα 14: Δλλνηνινγηθφο Υάξηεο Μνξθψλ θαη Μεηαηξνπψλ Δλέξγεηαο ζηε δηάηαμε κε 

ην ζηαηηθφ πνδήιαην 

 

 

 

σμπεράζμαηα 
 

Η επηινγή ηεο πεξηγξαθείζαο δηάηαμεο εθθηλεί απφ ηελ θαηαγεγξακκέλε δηαπί-

ζησζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο Δλέξγεηαο θαη επηρεηξεί ηε ζπζρέ-

ηηζε δξάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πνπ ζπλδένληαη κε ην ζέκα ηεο  

Δλέξγεηαο, ζηνρεχνληαο ζηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηή-

ησλ, σο αλαγθαίσλ εθνδίσλ γηα ην κέιινλ.  

Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη ηελ θνηλσληθν-επνηθνδνκεηηθή ζηξαηεγηθή, κέζα απφ 

έλα πεξηβάιινλ δηεξψηεζεο, πξνθαηαξθηηθψλ ππνζέζεσλ, δνθηκήο θαη ιάζνπο, ζπγθέ-

ληξσζεο ζηνηρείσλ, δηακφξθσζεο εμεγήζεσλ θαη θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο, αθν-

ινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Η νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε, ε 

ζπδήηεζε, ε ζπλαπφθαζε, ε θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

εμαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ, απνηεινχλ επηπιένλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ηνπο ςπρνθη-

λεηηθνχο ζηφρνπο  θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ. 

Η αμηνπνίεζε ηνπ ζηαηηθνχ απηνχ πνδήιαηνπ – δηαδξαζηηθνχ ηξηζδηάζηαηνπ 

«πνιχ-εξγαιείνπ»- δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνβιεκαηηζκνχ, ππνζέζεσλ, έθζεζεο απφςε-

σλ, ζπκπεξαζκάησλ θαη γεληθφηεξα επνηθνδνκεηηθήο αλαπιαηζίσζεο ησλ πξνυπαξρνπ-

ζψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ.  

Οη πνιπάξηζκεο δπλαηφηεηεο ηεο θαηαζθεπήο δίλνπλ αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο γηα 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πεηξάκαηα, πνπ δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε 

δηδαθηηθφ ζθνπφ. Σφζν ην ζχλνιν ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο φζν θαη θαζέλα απφ ηα ε-

πηκέξνπο απηά πεηξάκαηα, πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη «καγλεηίδεη» ηνλ λνπ, έηζη ψ-

ζηε ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ γίλεηαη θαζνιηθή, ελεξγεηηθή  θαη πνιιαπιά σθέιηκε. 



Η ρξήζε απιψλ, θαζεκεξηλψλ, επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθψλ θαη εμαξηεκά-

ησλ, δίλεη ζηνπο δηδαζθφκελνπο ηελ αίζζεζε ηνπ εθηθηνχ θαη πξαγκαηνπνηήζηκνπ, θάηη 

πνπ δελ ζα ήηαλ εχθνιν αλ επηρεηξνχζακε ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε πνιχπινθα επη-

ζηεκνληθά φξγαλα θαη δηαηάμεηο. ·ηζη, κε ηξφπν παηγληψδε θαη δηαζθεδαζηηθφ, νηθνδν-

κείηαη ε λέα γλψζε, πνπ, ιφγσ ηνπ βησκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο σο θχξηνπ ερέγγπνπ, ζα 

θαηαζηεί ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, ζηαζεξή, πνηνηηθή θαη επθνιφηεξα αμηνπνηήζηκε. 

Δπηπιένλ, ην ζηαηηθφ απηφ …ελεξγήιαην, κε ηηο απαηηνχκελεο –αλά βαζκίδα- 

πξνζαξκνγέο, κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη  -δηδαθηηθά θαη επνπηηθά- ζηε δηδαζθαιία ηεο α-

ληίζηνηρεο ελφηεηαο γηα ηελ Δλέξγεηα, ηηο κνξθέο θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο, ζε φιεο ηηο εθ-

παηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη ζε δηαθνξεηηθά είδε ζρνιείσλ. Με ην πιενλέθηεκα ησλ απιψλ 

ηκεκάησλ πνπ αηζζεηνπνηνχλ αθεξεκέλεο έλλνηεο, έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία θαη κπν-

ξεί λα αμηνπνηεζεί ζε κε ηππηθνχο καζεηέο, καζεηέο κε αλαπεξία ή/θαη κε εηδηθέο εθπαη-

δεπηηθέο αλάγθεο.  

πλνςίδνληαο, Φπζηθέο Δπηζηήκεο – Οηθνλνκία – Άζιεζε – Φπραγσγία – Γηα-

ηξνθή – Τγεία  θ.ά., ελνπνηνχληαη γχξσ απφ ην πνδήιαην. «Δλνπνηνχληαη» φκσο θαη νη 

ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθνί απνδέθηεο ηεο πινχζηαο γλσζηηθήο πεξηνρήο πνπ αληηπξνζσ-

πεχεη, έηζη ψζηε ε αμία ηεο πκπεξηιεπηηθήο Δθπαίδεπζεο γίλεηαη αληηιεπηή κε ηνλ πιέ-

νλ πξσηφηππν θαη πεηζηηθφ ηξφπν! 
. 
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