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 Γραπηή Δργαζία  

 

Γεληθά 
Η ηξίηε Γξαπηή Δξγαζία ζηε ΘΔ ΔΚΠ66 αλαθέξεηαη ζηελ χιε:  

 ηνπ Β1’ ηφκνπ «Τν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ» θαη εηδηθφηεξα ζην δεχηεξν κέξνο απηνχ 

«Δλέξγεηα». Σην κέξνο απηφ ηεο χιεο εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Δίλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο, νη επηπηψζεηο απφ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ πφξσλ, 

ζέκαηα ππνθαηάζηαζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο.  

 Γ΄ ηφκνπ «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ» θαη εηδηθφηεξα ζηα Κεθάιαην 1 «Δθπαίδεπζε γηα 

ην Πεξηβάιινλ – Σχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο» θαη Κεθάιαην 2 «Σχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο 

γηα ηε κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ» Σην κέξνο απηφ ηεο χιεο 

εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην παηδαγσγηθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

βαζηθέο παηδαγσγηθέο ηερληθέο γηα ηε δηδαζθαιία πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Δίλαη αλαγθαίν λα 

θαηαλνεζνχλ νη βαζηθέο έλλνηεο, νη ζηφρνη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο απηήο θαζψο θαη 

βαζηθνί ηξφπνη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ κέζα απφ θαηάιιειεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ηα 

παηρλίδηα ξφισλ, ε ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ, ε κειέηε ζην πεδίν ή ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ. 

Η αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα αθφινπζα ελδεηθηηθά θξηηήξηα: 

- Καηαλφεζε ησλ δεηνχκελσλ (ηα ζεκεία πνπ θάζε θνξά δεηνχληαη ζα πξέπεη λα εληνπίδνληαη 

κε ζπλέπεηα, αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα). 

- Τεθκεξίσζε ησλ απφςεσλ πνπ παξαηίζεληαη, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθά 

δνκήκαηα θαη φρη πηζηή κεηαθνξά άιισλ θεηκέλσλ. 

- Σαθήλεηα θαη επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ιφγνπ. 

- Τήξεζε ηεο νξηδφκελεο θάζε θνξά κέγηζηεο έθηαζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο.  

- Πινχηνο, νξζή ρξήζε θαη γξαθή ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. 

Θέκα 1
ο
 (5 βαζκοί) 

Σην πιαίζην ελφο ππνζεηηθνχ ζελαξίνπ θαιείζηε λα νξγαλψζεηε ηε δνκή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα. Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ είλαη λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

κνξθέο ελέξγεηαο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε 

ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ελέξγεηαο, 

ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο αιιά θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

πνζνηήησλ ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη θαζεκεξηλά ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

Σην παξαπάλσ πιαίζην δεηνχληαη: 

 Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλεηε, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη 

θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα πνπ λα αθνξνχλ ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα. 

 Έλα θείκελν πνπ ζα ζπλνδεχεη θάζε θεθάιαην πνπ πξνηείλεηε θαη ζα ηεθκεξηψλεη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ. 

Θέκα 2
ο
 (3 βαζκοί) 

Υπφζεζεο εξγαζίαο: θαιείζηε λα νξγαλψζεηε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα ην ελεξγεηαθφ 

πξφβιεκα ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία.  

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Γηαηππψζηε θαη εμεγήζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη απηφ ην πξφγξακκα, 

 Αλαθέξεηε ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ ζα εθαξκφζεηε,  

 Τεθκεξηψζηε ηηο επηινγέο ζαο. 

Θέκα 3
ο
 (2 βαζκοί) 

          Υπνινγίζηε ηε ζπκβνιή ζαο ζηηο εθπνκπέο CO2 πνπ παξάγεηε ζε εηήζηα βάζε απφ ηηο αηνκηθέο ζαο 

θαηαλαιψζεηο: (α) ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη (β) ληίδει ζέξκαλζεο.  
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Θέκα 1
ο
   

Σο ελεργεηαθό δήηεκα  

1.  Δλέργεηα   

1.1 Τη είλαη ελέξγεηα  

1.2 Μνξθέο ελέξγεηαο  

1.3 Πεγέο ελέξγεηαο 

1.3.1 Αλαλεψζηκεο  

1.3.2 Με Αλαλεψζηκεο  

  Σην πξψην θεθάιαην ζα γίλεη εηζαγσγή ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο θαη ζα 

δνζεί ν νξηζκφο ηεο. Σηε ζπλέρεηα ζα ηνληζζεί ε  ζεκαζία ηεο ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999). Με θξηηήξην ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ρξήζε ελέξγεηαο, ζα γίλεη ηαμηλφκεζε 

ησλ  ελεξγεηαθψλ πεγψλ ζηηο δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: αλαλεψζηκεο θαη κε αλαλεψζηκεο (Κνπξήο - 

Μαξίλνο, 1999). 

 Οη επηκνξθνχκελνη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην κέγεζνο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

δεηήκαηνο, ζα γλσξίζνπλ ηελ ελέξγεηα σο θηλεηήξηα δχλακε απαξαίηεηε ζε θάζε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ ηερλνινγία (Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999). Αθφκε ζα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε ηεο 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζην πξφβιεκα ηεο ζηαδηαθή εμάληιεζεο ησλ ππαξρνπζψλ πνζνηήησλ 

ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999). 

2. Η θαηαλάιωζε ελέργεηας  

2.1 Κπξηφηεξνη ηνκείο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο  

2.1.1  Βηνκεραληθφο ηνκέαο  

2.1.2  Οηθηαθφο - εκπνξηθφο   

2.1.3  Μεηαθνξέο 

2.1.4  Με ελεξγεηαθφο ηνκέαο 

2.2 Τν πξφβιεκα ππεξθαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

 Σην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε, κε ζρεηηθά παξαδείγκαηα, ησλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ θαηαλαιψλνπλ ηελ κεγαιχηεξε ελέξγεηα. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη ζα θαηαλνήζνπλ φηη 

θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα θαη ηε 

ρξεζηκνπνηεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κνξθέο (Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999).                               

 Θα    ζπλεηδεηνπνηήζνπλ αθφκε φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην βηνηηθφ 

επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. Δπίζεο ζα δηαπηζηψζνπλ φηη νη ζχγρξνλεο 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ππεξθαηαλαιψλνπλ ηηο θπξίαξρεο πεγέο ελέξγεηαο  νη νπνίεο είλαη πιένλ 

κε αλαλεψζηκεο (Φινγαΐηε 1998) θαη ην πξφβιεκα ηεο ζηαδηαθήο εμάληιεζεο ησλ κε αλαλεψζηκσλ 

θπζηθψλ πφξσλ.  

3. Περηβαιιοληηθά προβιήκαηα θαη επηπηώζεης ζηο περηβάιιολ από ηε τρήζε ζσκβαηηθώλ 

κορθώλ ελέργεηας  

3.1 Πξσηνγελήο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ 

3.2 Γεπηεξνγελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

 Σε απηφ ην θεθάιαην νη εθπαηδεπφκελνη, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηε ρξήζε ελέξγεηαο, ζα γλσξίζνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο  ζην πεξηβάιινλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, απνηέιεζκα θπξίσο ηεο θαχζεο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο 

ρεκηθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκηθή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ξχπαλζεο 

ζηνλ αέξα, αιιά θαη δεπηεξεχνπζεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ε ξχπαλζε ηνπ λεξνχ θαη 
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ηνπ εδάθνπο απφ ηα πγξά θαη ζηεξεά απφβιεηα, ε ερνξχπαλζε, ε νπηηθή ξχπαλζε θ.α. (Κνπξήο - 

Μαξίλνο, 1999).   

 Σην δεχηεξν ππνθεθάιαην ζα γίλεη ιφγνο γηα ηηο δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

απφ ηε ζπλδπαζκέλε δξάζε κεηαμχ ξχπσλ θαη παξαγφλησλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σνβαξφηεξεο 

απφ απηέο είλαη ην θαηλφκελν ηνπ θσηνρεκηθνχ λέθνπο, ηεο φμηλεο  βξνρήο ηνπ επηξνθηζκνχ, ηεο 

ζεξκηθήο ξχπαλζεο θαη ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999).  Θα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ, έλα ζχγρξνλν πξφβιεκα πνπ έρεη αλεζπρήζεη 

ηδηαίηεξα ηε δηεζλή θνηλφηεηα (Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999).   

4. Οθέιε από ηε τρήζε ελαιιαθηηθώλ κορθώλ ελέργεηας.  

4.1 Δηζαγσγή ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο  

4.2 Οθέιε, πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα  

4.3 Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  

 Σηφρνο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη βαζηθέο γλψζεηο γηα ηα 

νθέιε απφ ηε  ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Οη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο ρσξίδνληαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο: Ππξεληθή ελέξγεηα θαη Αλαλεψζηκεο ή ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο (ειηαθή, αηνιηθή, 

βηνκάδα θα) (Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999). Απνηεινχλ βαζηθή κνξθή ελέξγεηαο,  θαη  ηα νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ηνπο κπνξεί λα είλαη ελεξγεηαθά θαη νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά (Τζνχηζνο & 

Σθίθνο, 1999). 

 Δπίζεο νη ζπνπδαζηέο ζα κάζνπλ φηη ε ρξήζε ΑΠΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, κπνξεί λα  παξαηείλεη ηελ δηάξθεηα δσήο ησλ απνζεκάησλ ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Τζνχηζνο & Σθίθνο, 1999). Παξφια απηά ζα ηνπο ηνλίζνπκε φηη  

ππάξρνπλ θαη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπο, εμ αηηίαο ηνπ δπζαλάινγνπ θφζηνπο επέλδπζεο θαη 

νθέινπο, αιιά θαη ιφγσ επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ εγθαηάζηαζή θαη ηε ρξήζε ηνπο 

(Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999). Δπίζεο φηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο πξνθαινχλ  θαη απηέο κε ηε ρξήζε ηνπο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο (ζφξπβν, νπηηθή ξχπαλζε) θαη αιινηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη φηη  

δελ ππάξρεη ελεξγεηαθφο πφξνο πνπ λα είλαη απφιπηα θηιηθφο ζε απηφ (Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999). 

Θέκα 2
ο
  

Σο ελεργεηαθό πρόβιεκα  

1. Δηζαγωγή  

 Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ζέκα «Τν ελεξγεηαθφ πξφβιεκα», 

ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. Μέζα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία νη εθπαηδεπφκελνη, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, ζα πξνζεγγίζνπλ θαη ζα 

γλσξίζνπλ ην ελεξγεηαθφ δήηεκα.  Θα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ 

έρεη ε ρξήζε ελέξγεηαο θαη ζα απνθηήζνπλ αμίεο θαη ζηάζεηο ψζηε λα ζπλδέζνπλ ηελ επηζηεκνληθή 

γλψζε κε ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη λα δξάζνπλ ελεξγά σο ππεχζπλνη πνιίηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ.   

2. Υαραθηερηζηηθά ηοσ προγράκκαηος  

 Σην πξφγξακκα απηφ, κε ηε ζπκβνιή ησλ  θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο 

πξνέιεπζεο θαη ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη ηεο εμαληιεζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Με ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο ζα πξνζεγγίζνπκε ηηο επηπηψζεηο απφ ηε ζηαδηαθή εμάληιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ, θαζψο θαη  ην δήηεκα ηεο επάξθεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999). Τν πξφγξακκα ζα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δηεπηζηεκνληθφηεηα, πνπ είλαη ε ζχκθπζε γλψζεο απφ δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο (Φινγατηε, 2008). 

 Η πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπφκελνη λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζθαηξηθή θαη 

νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ην ελεξγεηαθφ δήηεκα, ζα είλαη νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή.  Η θαηαλφεζε 

ζπλνιηθά ηνπ ελεξγεηαθνχ δεηήκαηνο θαη ηεο αεηθνξείαο, ζα πξνθχςεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε φισλ 

ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Παξάιιεια ην ελεξγεηαθφ δήηεκα ζα ηεζεί ζηε 
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ζσζηή βάζε γηα ηελ εμεχξεζε ξηδηθψλ ιχζεσλ  πνπ λα απνηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ. Απηφ ζα γίλεη 

κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Φινγαΐηε, 1998). 

3. Παηδαγωγηθές κέζοδοη ποσ ζα εθαρκοζηούλ ζηο πρόγρακκα 

 Η παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζα γίλεη κε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ζπλάδνπλ κε ηε 

πξνβιεκαηηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξεία (Φινγαίηε, 

2008). Η παξνπζίαζε ζα μεθηλήζεη κε ζπδήηεζε. Σηε ζπλέρεηα κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ θαη ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή νη εθπαηδεπφκελνη, αμηνπνηψληαο ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο, ζα 

πξνζεγγίζνπλ ην ελεξγεηαθφ δήηεκα. 

 Μέζα απφ παηρλίδη ξφισλ ζα πξνρσξήζνπκε ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ δεκηνπξγεί ην  ελεξγεηαθφ δήηεκα γηα λα θαηαιάβνπλ ηα ζπκθέξνληα πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ 

απηφ θαη ηελ αηνκηθή επζχλε  ηνπ θάζε πνιίηε. Με απηή ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν, βαζηθή  γηα 

εθπαίδεπζε ζε αμίεο θαη ζηάζεηο, ν εθπαηδεπηήο ζα δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ην πεξηβάιινλ είλαη πεδίν αληηπαξαζέζεσλ θαη φηη γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθνξείαο 

είλαη απαξαίηεηε ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε (Φινγαίηε, 2008). 

 Σην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξήζακε απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κειέηε ζην 

πεδίν. Με ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζα γίλεη επίζθεςε ζε ρψξν πνπ 

λα είλαη εκθαλείο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε ελέξγεηαο. Δθεί, κε 

βησκαηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ ηξφπν, νη εθπαηδεπφκελνη ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ 

θαη  ζα βηψζνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρψξν θαη ρξφλν ην δήηεκα πνπ  εμεηάδνπκε. 

 Με ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχνπκε  ζηελ αλάπηπμε  «ησλ αμηψλ ηεο 

αεηθνξίαο» ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζθνπφο καο είλαη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε αλάπηπμε είλαη 

αεηθφξνο φηαλ ηθαλνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ρσξίο λα κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ 

γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο (Φινγαΐηε, 2008).  

Θέκα 3
ο
   

           Με βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο θαη θνηλνρξήζησλ, ελφο δηακεξίζκαηνο ηεηξακεινχο 

νηθνγέλεηαο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη φινη καο ζπκβάιινπκε κε εθπνκπέο CO2 ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Δπίζεο φηη ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη 

ν αλζξψπηλνο (Κνπξήο - Μαξίλνο, 1999). 

Πίλαθαο 1 Δθποκπές CO2 από εηήζηα θαηαλάιωζε ειεθηρηθού ρεύκαηος*  

Δηήζηα θαηαλάιωζε ρεύκαηος αλά άηοκο: 4117:4=1029,25ΚWH 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 

ΓΙΑΤΝΓΔΔΩΝ  

 

ΚWH 

Ποζόηεηα θασζίκοσ ζε Κg Δθποκπές CO2 ζε g  

ΛΙΓΝΗΣΙΚΗ  490,85 117,70 736274 

ΠΔΣΡΔΛΑΊΚΗ 84,39 7,08 22246,65 

ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ 246,29 17,80 48351,64 

ΑΠΔ 63,91 0 0 

ΓΙΑΤΝΓΔΔΙ 108,58 N/A 92297,99 

ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΗ 35,20 0 0 

ΤΝΟΛΟ 1029,25 N/A 899170,30 

Πίλαθαο 2 Δθποκπές CO2 από εηήζηα θαηαλάιωζε πεηρειαίοσ γηα ζέρκαλζε* 
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Δηήζηα θαηαλάιωζε πεηρειαίοσ, αλά άηοκο: 607,28:4=151,82 

Λίηξα πεηξειαίνπ Κηιά πεηξειαίνπ  Δθπνκπέο CO2   ζε g 

151,82  130,72 410722,24  

  *Υπολογιζμός εκπομπών  CO2/kg κασζίμοσ. (Κοσρής -Μαρίνος,1999, ζ. 252, πίν.8) 

Σπλνιηθά ε αηνκηθή επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ, ζε εηήζηα βάζε, είλαη: 1309892,54 g CO2.  
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