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ΠΔΡΙΛΗΦΗ       
Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε 

ζέκα «Δλεξγψ Φηιηθά»  πνπ πινπνηήζεθε απφ 9 καζεηέο θαη 9 καζήηξηεο, ηνπ 1
νπ

 

ηκήκαηνο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ 9
νπ

 δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Καζηνξηάο, ην ζρνιηθφ έηνο 2011-

2012. Καηαγξάθνληαη  αλαιπηηθφηεξα: ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν 

βαζηθφο ζθνπφο ηνπ, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ. Δπίζεο ζην παξάξηεκα 

αθνινπζνχλ ηα θχιια εξγαζίαο, κε ηα νπνία νη καζεηέο/ηξηεο αζρνιήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ. Οη καζεηέο/ηξηεο κέζα απφ επράξηζηεο, πνηθίιεο, δηαζεκαηηθέο, 

δηαηζζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, μεθηλψληαο απφ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο, 

θάλαλε έλα ηαμίδη κε ηε ζεκαληηθή ζπλδξνκή ησλ ΤΠΔ, αλαθαιχπηνληαο θαη 

εξεπλψληαο ηε λέα γλψζε, ηξνπνπνηψληαο ηελ αξρηθή  ηνπο, δηακνξθψλνληαο κηα λέα 

θηιηθφηεξε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε ζρέζε  ελέξγεηαο – πεξηβάιινληνο. 

Τέινο, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη πσο πνιινί απφ ηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο, πνπ είραλ ηεζεί, έρνπλ επηηεπρζεί. 

 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σσολικά ππογπάμμαηα Π.Δ. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δνέπγεια, πεπιβάλλον, ανανεώζιμερ πηγέρ,                                      

εξοικονόμηζη ενέπγειαρ. 

 

 
ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο δεθαεηίαο 

ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (2005-2014) απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, εάλ ζέιεη λα είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (UNESCO 2005). Ζ ζρέζε ησλ Φ.Δ. (Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ) θαη εηδηθά ηεο ελέξγεηαο, κηαο έλλνηαο αξθεηά δπζλφεηεο απφ ηνπο 

κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο, κε ην πεξηβάιινλ είλαη  αλακθηζβήηεηε. Οη Φ. Δ. είλαη απηέο 

πνπ εξκελεχνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη θαηά επέθηαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο θχζεο 

(Κφθθνηαο 1988). Έηζη επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ δηακέζνπ ησλ Φ. Δ. αιιά 

θαη φρη κφλν, λα θαηαλνήζνπλ  νη καζεηέο/ηξηεο  ηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα 

νηθνδνκήζνπλ θηιηθφηεξνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηεο. 

 

Ζ ελέξγεηα είλαη κηα έλλνηα ηεο θπζηθήο πνπ έρεη κειεηεζεί αλαιπηηθά φζν θακία 

άιιε. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ 

είλαη ακέηξεηεο, φπσο επίζεο θαη νη πξνηάζεηο γηα δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο ελέξγεηαο. Ζ θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηαθψλ κεηαηξνπψλ πξνθαινχλ 

ζεκαληηθή δπζθνιία ζηνπο καζεηέο/ηξηεο, επεηδή ε ελέξγεηα είλαη κηα αθεξεκέλε 



έλλνηα. Οη πεξηζζφηεξνη/ξεο καζεηέο/ηξηεο ζεσξνχλ φηη ε ελέξγεηα «παξάγεηαη» απφ 

ηηο πεγέο θαη «θαηαλαιψλεηαη» απφ ηηο δηάθνξεο κεραλέο. Αθφκε ζεσξνχλ φηη έρεη 

«πιηθή ππφζηαζε» (φηαλ κεηαθέξεηαη απφ έλα ζψκα ζε έλα άιιν λνκίδνπλ φηη 

κεηαθέξεηαη θάηη πιηθφ) θαη φηη είλαη εγγελήο ηδηφηεηα θάπνησλ ζσκάησλ (π.ρ. ε 

βελδίλε θαη ην πεηξέιαην έρνπλ, ελψ ν ζίδεξνο δελ έρεη), (Driver, Squires, Rushworth, 

Wood-Robinson, Κφθθνηαο, 2000 – ΥΠ.Δ.Π.Θ., Π.Η. βηβιίν δαζθάινπ, «Φπζηθά», Δ’ 

Γεκνηηθνχ). 

 

Οη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ ε αλαθαιππηηθή, ε θνηλσληνπνιηηηζκηθή (νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ελζάξξπλαλ ηε ζπλεξγαζία θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε) θαη θπξίσο 

ε επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Π.Η.- Δ.Α.Η.Τ.Υ. 2008). Σηελ αξρή 

πξνεγήζεθε ε θάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ 

(ινγαξηαζκνί ΓΔΖ, 1
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο). Σηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε θάζε ηεο 

αλαδφκεζεο ησλ ηδεψλ θαη ηεο αλαθάιπςε ηεο λέαο γλψζεο κέζα απφ πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σηφρνο ήηαλ  ε απηφβνπιε θαη νηθεηνζειήο κεηαηφπηζε ησλ παηδηψλ 

απφ ηηο ηδέεο ηνπο  ζε άιιεο, πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζην επηζηεκνληθφ πξφηππν. 

Παξάιιεια  είρακε ηελ  εθαξκνγή θαη ζχλδεζε απηψλ πνπ έκαζαλ κε ηηο εκπεηξίεο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηέινο αθνινχζεζε  ε αλαζθφπεζε, φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο 

αλαγλψξηζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα απηψλ πνπ αλαθάιπςαλ θαη ζχγθξηλαλ κε ηηο αξρηθέο 

ηνπο ηδέεο (κεηαγλψζε), (Driver, Squires, Rushworth,Wood-Robinson, Κφθθνηαο, 

2000). 

  

Σην πξφγξακκα απαηηήζεθε έλαο  λένο ξφινο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ καθξηά απφ ην 

παξαδνζηαθφ πξφηππν. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ ήηαλ απηφο πνπ κεηέδηδε ηε γλψζε απφ 

ηελ έδξα ή ηα βηβιία αιιά απηφο πνπ νξγάλσλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

θαζνδεγνχζε  ηηο νκάδεο θαη ήηαλ ν ζπλεξγάηεο θαη ν εκςπρσηήο ησλ παηδηψλ 

(Νήκα-Καςάιεο, 2002). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ε ζπλδξνκή ησλ ΤΠΔ, πνπ 

έδσζαλ ζην πξφγξακκα  κηα μερσξηζηή δπλακηθή θαη  απνηεινχζε γηα ηα παηδηά έλα 

επηπιένλ θίλεηξν γηα λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηδηαίηεξν δήιν. Σε ζπλδπαζκφ κε ηα θχιια 

εξγαζίαο, κέζα απφ ηηο νκάδεο ηνπο, νδεγήζεθαλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο αιιά 

θαη ζηελ επηζπκεηή γλσζηηθή ζχγθξνπζε.   

            

           ΒΑΙΚΟ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο δηάζεζεο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο – δεκηνπξγηθήο  ζθέςεο θαη  ε 

εμνηθείσζε κε δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο. Αθφκε ζην 

βαζηθφ ζθνπφ ζπγθαηαιέγoληαλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ΤΠΔ, ε αλάδεημε 

ζηξαηεγηθψλ «πψο καζαίλσ λα καζαίλσ» θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο  ζε ζέκαηα θαη 

πξαθηηθέο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ 
Ζ  ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο  ππνζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ζηα ΓΔΠΠΣ (Π.Η., 2003). 

Δηδηθφηεξα κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο/ηξηεο 

κπνξνχλ: 

 Γλσζηηθνί ζηφρνη : λα θαηαλνήζνπλ ηηο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ηηο κεηαηξνπέο  

                                           ηεο, λα γλσξίζνπλ ηηο αλαλεψζηκεο θαη ηηο κε αλαλεψζηκεο 

                                           πεγέο ελέξγεηαο. 

 Γεμηφηεηεο           : λα ρεηξηζηνχλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη πιηθά ζην  



                                     εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ . 

 Δπηζηεκνληθνί      : λα εμνηθεησζνχλ κε κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο  

                                            επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

 Σπκκεηνρηθνί       : λα αζθεζνχλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, λα αλαπηχμνπλ  

                                     ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, λα ζέβνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο  

                                            απφςεηο  θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο  

                                            απνθάζεσλ. 

 Κνηλσληθνί            : λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ  

                                     θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ αξρέο 

                                            θαη έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ θαζεκεξηλή  

                                            πξαγκαηηθφηεηα. 

 Αηζζεηηθνί           : λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελή ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ  

                                     ελέξγεηα κέζα απφ ηελ αηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο  

                                            γλψζεο. 

 Απηνκνξθσηηθνί  : λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ΤΠΔ  κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη  

                                            πξνγξακκάησλ ησλ Ζ/Υ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ζε ζπλεξγαζία θαη 

ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο  ιακβάλνληαο ππφςηλ θπξίσο ηα παξαθάησ θξηηήξηα 

: 

 Τν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο.  

 Τε ζπλερψο απμαλφκελε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Τελ νηθνλνκηθή θξίζε  θαη ηνπο ηξφπνπο  κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα 

ζπκβάιινπκε ζηνλ νηθνγελεηαθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε-αμηνπνίεζε  ηνπ ζέκαηνο ην ρσξίζακε  ζηα εμήο  

ππνζέκαηα: 

 Μνξθέο – πεγέο ελέξγεηαο θαη ρξήζεο ηεο. 

 Μεηαηξνπέο ηεο ελέξγεηαο απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε. 

 Δλέξγεηα θαη πεξηβάιινλ- ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε. 

 Φηιηθή – ζπλεηή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. 

 

Ζ δηδαθηηθή  πξνζέγγηζε  πνπ  πηνζεηήζεθε  ζην  πξφγξακκα  ήηαλ  θπξίσο   ε 

επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε. Σην μεθίλεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδηψρηεθε λα 

πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ (θάζε πξνζαλαηνιηζκνχ) κε 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 1
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο.  

Παξάιιεια επηηεχρζεθε ε πξνθνξηθή αιιά θαη γξαπηή απνηχπσζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ηνπο ηδεψλ γηα ην ζέκα (θάζε αλάδεημε ησλ ηδεψλ). Οη καζεηέο 

ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα αζρνιήζεθε κε φια ηα ππνζέκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σηε ζπλέρεηα επηδηψρηεθε θαη ελζαξξχλζεθαλ νη καζεηέο/ηξηεο λα 

ειέγμνπλ, λα αλαπηχμνπλ ή θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο κε 

άιιεο, πνπ είλαη πην θνληά ζην επηζηεκνληθφ πξφηππν, κέζα απφ πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα επφκελα θχιια εξγαζίαο 2
ν
, 3

ν
, θαη 4

ν
 (θάζε αλαδφκεζεο 

ηδεψλ). Ταπηφρξνλα ηα παηδηά ζπζρέηηζαλ απηά πνπ έκαζαλ κε ηηο εκπεηξίεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ηηο επηζθέςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ (θάζε εθαξκνγήο). Τέινο νη καζεηέο/ηξηεο αλαγλψξηζαλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα φζσλ αλαθάιπςαλ, ηα ζχγθξηλαλ κε ηηο αξρηθέο, ελαιιαθηηθέο ηνπο 



ηδέεο κε ηε βνήζεηα δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ην 1
ν
 θχιιν εξγαζίαο) θαη ζπδήηεζεο 

(θάζε αλαζθφπεζεο). 

 

Τν πξφγξακκα ήηαλ δηαζεκαηηθφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ  πινπνηήζεθαλ 

θάιπςαλ επξχ θάζκα γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζρεδφλ 

θάιπςαλ  ην ζχλνιφ ηνπ. Δλεπιάθεζαλ νη θπζηθέο επηζηήκεο, ην γισζζηθφ κάζεκα 

θαη ηδηαίηεξα ε πνίεζε, ηα καζεκαηηθά, ε γεσγξαθία, ηα εηθαζηηθά, ε κνπζηθή θαη ε 

ηζηνξία- κπζνινγία. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δίσξα ηεο επέιηθηεο 

δψλεο κεηά απφ ην Πάζρα ηνπ 2012, πεξίπνπ 14 δηδαθηηθέο ψξεο. Δπίζεο ηηο 

ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο αμηνπνηήζεθαλ ψξεο θαη απφ ην ππφινηπν 

πξφγξακκα, πεξίπνπ 11 δηδαθηηθέο ψξεο. Σπλνιηθά ινηπφλ αμηνπνηήζεθαλ πεξίπνπ 25 

δηδαθηηθέο ψξεο . 

 

Οη κέζνδνη εξγαζίαο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ  ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία, ζηνηρεία απφ ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη  ην ζρέδην εξγαζίαο  (Frey, 1986, Φξπζαθίδεο, 1994). 

 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε κεγάιε 

πνηθηιία πιηθψλ θαη κέζσλ, ψζηε λα ππάξρνπλ πνηθίια εξεζίζκαηα γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αιιά θαη λα γίλεη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

δηεπηζηεκνληθά θαη δηαηζζεηηθά. Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε  ην  δηαδίθηπν,  ηζηνζειίδεο   

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο, 

βηληενηαηλίεο απφ ην δηαδίθηπν, πιηθά αηζζεηηθήο αγσγήο, θχιια εξγαζίαο, ράξηεο, ην 

πνίεκα ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ «Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο», ην πνίεκα κεινπνηεκέλν 

ζε cd,  ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα  ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

ινγαξηαζκνί ηεο Γ.Δ.Ζ., ην λέν πηινηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, κνληέια - καθέηεο αλεκνγελλήηξηαο, πδξνζηξφβηινπ θαη 

πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο. 

 
Οη δξαζηεξηφηεηεο  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ,πνπ είλαη 

εμνπιηζκέλε κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, δηαδίθηπν θαη βηληενπξνβνιέα, ζην 

εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

  
Οη επηζθέςεηο πνπ έγηλαλ ήηαλ ζην θνληηλφ γεηηνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ 

αιιά θαη ησλ θαηνηθηψλ ησλ παηδηψλ, έηζη ψζηε λα  ζπλδέζνπλ έλλνηεο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ αιιά θαη πξαθηηθέο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο κε ηελ θαζεκεξηλή  

πξαγκαηηθφηεηά ηνπο. Δπηζθεθηήθακε ην πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ ηεο γεηηνληάο, ην 

θαηάζηεκα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ην θαηάζηεκα ειεθηξηθψλ εηδψλ ηεο 

γεηηνληάο. Όιεο νη επηζθέςεηο έγηλαλ  κε ηα πφδηα, κηα θαη φια απηά βξίζθνληαη ζε 

αθηίλα πεξίπνπ 300 κέηξσλ απφ ην ζρνιείν. 

  

 Γνώζειρ και ππόηεπερ ιδέερ ή ανηιλήψειρ ηων παιδιών. 
Μηα απφ ηηο πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνίεζαλ νη καζεηέο/ηξηεο  ήηαλ κε  

έλαλ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ κπξνζηά ηνπο ζπδεηήζακε γηα  απηφλ θαη ην ηη πεξηείρε. 

Καηαγξάθεθαλ νη γλψζεηο ηνπο θαη νη απφςεηο ηνπο γηαηί θάζε νηθνγέλεηα πιεξψλεη 

δηαθνξεηηθά πνζά, ηη κεηξάεη ε ΓΔΖ, πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ. Δδψ 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζρεδφλ φια ηα παηδηά γλψξηδαλ γηα ηνλ κεηξεηή ηεο ΓΔΖ. 



Σηε ζπλέρεηα  ηνπο δεηήζεθε λα εξγαζηνχλ αηνκηθά ζην παξαθάησ πξφβιεκα. 1
ν
 

Φχιιν Δξγαζίαο: α) Έλαο θαθφο αλακκέλνο. β) Έλαο άλζξσπνο πνπ ηξέρεη. γ) Έλα 

βηβιίν ζην ξάθη. Τα παξαπάλσ ππήξραλ ζηελ αίζνπζα θαη ηα έβιεπαλ. Τνπο 

δεηήζεθε λα ζπζρεηίζνπλ αηηηνινγεκέλα ηηο εηθφλεο κε ηελ ελέξγεηα. Έπεηηα 

θαηαγξάθεθαλ κφλν νη απαληήζεηο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είρακε κηα πιήξε 

απνηχπσζε ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ /ηξηψλ γηα ηηο κνξθέο ελέξγεηαο θαη 

ηηο κεηαηξνπέο ηεο (Π.Η. 2011, Νέν πηινηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ). 

 

Δικόνερ Έσει ζσέζη Γεν έσει ζσέζη Σύνολο απανη. 

  1.Φακόρ     

    αναμμένορ 

17 1 18 

2.Ανθπωπορ 

πος ηπέσει 

15 3 18 

3.Βιβλίο ζηο 

πάθι 

0 18 18 

Πίνακας 1: Καηαγξαθή απαληήζεσλ απφ ην 1
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο, πξφηεξεο ηδέεο ησλ παηδηψλ. 

 

Παξαηεξήζεθε φηη ζηελ πην δχζθνιε γηα θαηαλφεζε κνξθή ελέξγεηαο, ηε 

δπλακηθή θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο, θαλέλαο καζεηήο δελ απάληεζε ζσζηά. Να ιάβνπκε 

ππφςηλ θηφιαο πσο ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν είρε δηδαρηεί ζχκθσλα κε 

ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Π.Η,2003). Μάιηζηα ην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ζεσξείηαη θαηλνηφκν. 

             

 Γπαζηηπιόηηηερ  
Μεηά απφ ηελ αλάδεημε ησλ πξφηεξσλ ηδεψλ, αθνινχζεζε ε πινπνίεζε απφ ηα 

παηδηά ησλ παξαθάησ δξαζηεξηνηήησλ :  

 Γεκηνπξγία ησλ νκάδσλ  

 2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο  (εξγαζηήξην Ζ/Υ-http://skoool.gr-εξγαζηήξην θπζηθψλ 

επηζηεκψλ). 

 

      
Φωτ.1, 2 : Οη καζεηέο/ηξηεο ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ θαη Φ.Δ. 

 

 3
ν
Φχιιν Δξγαζίαο (εξγαζηήξην Ζ/Υ- http://skoool.gr –αίζνπζα δηδαζθαιίαο). 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνζνζηψλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα . 

(Π. ρ. Ζ νηθνγέλεηα ρξεζηκνπνίεζε ζην ζπίηη ηεο 800kw. Σην ινγαξηαζκφ          

ηεο θαηαγξάθεηαη πνζνζηφ πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 8%. Τειηθά πφζεο kw 

ήηαλ  ε ελέξγεηα πνπ πξνήιζε απφ ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα;) 

 Δπίιπζε αζθήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα θχιια εξγαζίαο. Αζθήζεηο 1-2-3-4, 

θχθισζε ην ζσζηφ, ζπκπιήξσζε ιέμεηο, έλσζε ηειίηζεο θ.α. πνπ πήξακε απφ 

ηελ ηζηνζειίδα http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac6.html. 



 Καηαζθεχαζαλ ην ιηγληηηθφ ράξηε ηεο Διιάδαο. 

 Παξαθνινχζεζαλ βίληεν ζρεηηθά κε φζα γλψξηζαλ πξηλ. 

 Παξαηήξεζαλ ηα ζρεηηθά κνληέια – καθέηεο  ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γεκηνχξγεζαλ πίλαθεο – δηαγξάκκαηα (κνξθέο-πεγέο ελέξγεηαο-αλαλεψζηκεο 

θαη κε). 

 Εσγξάθηζαλ πεξηπηψζεηο κεηαηξνπψλ ελέξγεηαο θαη  έθηηαμαλ ηα ζρεηηθά 

δηαγξάκκαηα Sankey. 

 

      
Φωτ.3,4: Μεηαηξνπέο ελέξγεηαο, δεκηνπξγίεο ησλ παηδηψλ. 

 

 Γηάβαζαλ ην πνίεκα ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ «Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο»,  

(Αλζνιφγην Γ’ θαη Γ’ Γεκνηηθνχ). 

 Σπλέδεζαλ ην πνίεκα κε ηελ ελέξγεηα θαη ηε ρξήζε ηεο (κήλπκα ηνπ 

πνηήκαηνο –ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηελ ελέξγεηα, π.ρ. πςηθάκηλνο, δηπιηζηήξην). 

 Γλψξηζαλ ην ζρεηηθφ κχζν (Ζ αξπαγή ηεο Πεξζεθφλεο). 

 Άθνπζαλ ην πνίεκα ζε δεκηνπξγία, εθηέιεζε: Φαηδεδάθεο– Φαξαληνχξε.  

 Τξαγνχδεζαλ  ηα ίδηα ην πνίεκα. 

 Παξαθνινχζεζαλ  ην πνίεκα ζε βίληεν θαη κεινπνηεκέλν .  

 Καηέγξαςαλ ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα κπνξεί λα 

αλέβεη ε Πεξζεθφλε ηνπ πνηήκαηνο ζηνλ επάλσ θφζκν.  

 4
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο ( εξγαζηήξην Ζ/Υ,   http://Google.gr,    

http://www.creenpeace.org/greece/el). 

 Γεκηνχξγεζαλ αθίζεο κε ζέκα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 

      
Φωτ. 5,6: Αθίζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά . 

 

 Πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο επηζθέςεηο ζηε γεηηνληά (πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, 

θαηάζηεκα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη θαηάζηεκα ειεθηξηθψλ εηδψλ). 

 Γλψξηζαλ απφ θνληά ηε ρεκηθή ελέξγεηα θαη ηα παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ πξαηεξίνπ. 

 Γλψξηζαλ απφ θνληά ηηο ιάκπεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  θαη ηνπο ζρεηηθνχο 

θάδνπο αλαθχθισζεο ιακπηήξσλ. 



 

      
Φωτ.7,8 : Απφ ηελ επίζθεςε ζην θαηάζηεκα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηελ 

επίδεημε ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 

 Ήξζαλ ζε επαθή κε ελεξγεηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη γλψξηζαλ ηελ 

ελεξγεηαθή ηαπηφηεηα ησλ ζπζθεπψλ. 

 Γλψξηζαλ απφ θνληά ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

 Καηαζθεχαζαλ - δεκηνχξγεζαλ επηηξαπέδηα παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηελ 

εμνηθνλφκεζε θαη ηε θηιηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. 

  

      
Φωτ.9,10 : Τα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα 

        «ειεθηξνθηδάθη» θαη «ειεθηξν-bueno» 

 

 Έγξαςαλ κηθξά πνηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηα 

ηξαγνχδεζαλ. 

 Έπαημαλ κε ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «ελεξγεηαθφ πάξθν skate» 

            ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο  (http://phet.colorado.edu/en/simulation). 

 

Αξιολόγηζη  
Γφζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο αηνκηθά λα εξγαζηνχλ ζην 1

ν
 Φχιιν Δξγαζίαο, ην 

ίδην πνπ δφζεθε ζηελ αξρή γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπο ηδεψλ, (θαθφο 

αλακκέλνο-άλζξσπνο πνπ ηξέρεη –βηβιίν ζην ξάθη), γηα λα δηαπηζησζεί πφζν έρνπλ 

κεηαβιεζεί νη αξρηθέο ηνπο ηδέεο, κεηά απφ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

απαληήζεηο ηνπο θαηαγξάθεθαλ θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε. 

 

Δικόνερ Έσει ζσέζη Γεν έσει ζσέζη Σύνολο απανη. 

  1.Φακόρ     

    αναμμένορ 

18 0 18 

2.Ανθπωπορ 

πος ηπέσει 

18 0 18 

3.Βιβλίο ζηο 

πάθι 

17 1 18 

Πίνακας 2: Αμηνιφγεζε, θαηαγξαθή απαληήζεσλ απφ ην 1
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο.. 



 

Γηαπηζηψζεθε κηα κεγάιε κεηαηφπηζε ησλ ηδεψλ ζηελ 3
ε
 πεξίπησζε (δχζθνιε), 

πνπ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα έρεη θαηαλνήζεη αηηηνινγεκέλα ηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ ελέξγεηα. Σε απηφ ζπλέβαιαλ νη δξαζηεξηφηεηεο 2  θαη 3 ηνπ 2
νπ

 

Φχιινπ Δξγαζίαο, πνπ παξφηξπλαλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα αλαθαιχςνπλ κε ηηο 

νκάδεο ηνπο ηηο κνξθέο ελέξγεηαο δηαδξαζηηθά  κε ηε βνήζεηα ηεο ηζηνζειίδαο 

www.skoool.gr θαη έπεηηα λα παξνπζηάζνπλ κηα κεηαηξνπή  ηεο ελέξγεηαο απφ ηε κηα 

κνξθή ζε άιιε ζην εξγαζηήξην Φ.Δ. Αθφκε θαζνξηζηηθή  γηα ηελ παξαπάλσ 

κεηαηφπηζε ησλ ηδεψλ ηνπο ήηαλ θαη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ην ινγηζκηθφ 

πξνζνκνίσζεο «ελεξγεηαθφ πάξθν skate», ζηελ ηζηνζειίδα  

http://phet.colorado.edu/en/simulation, ην νπνίν έρεη σο θχξην ζέκα ηνπ ηε κεηαηξνπή 

ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε θηλεηηθή.  

 

 Σηε ζπλερεία ηελ εκέξα απνλνκήο ησλ ηίηισλ πξνφδνπ ζηελ ηάμε δφζεθε 

ζηνπο γνλείο εξψηεκα λα απαληήζνπλ κε έλα λαη ή φρη, εάλ έγηλε ζπδήηεζε ζην ζπίηη 

ζρεηηθή κε  ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πξσηνβνπιία ησλ παηδηψλ. 

 
Ναι 15 

Όσι 3 

     Πίνακας 3 : Αμηνιφγεζε, απαληήζεηο ησλ γνλέσλ εάλ ελεκεξψζεθαλ απφ ηα παηδηά ηνπο.                   

 

Παξαηεξήζεθε φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο γνλέσλ είρε ελεκεξσζεί απφ ηα παηδηά 

γηα ην πξφγξακκα. Πνιινί αλάθεξαλ θηφιαο, πσο ηα παηδηά ήηαλ θαη αξθεηέο θνξέο 

πηεζηηθά  γηα λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θηιηθφηεξνη ηξφπνη ρξήζεο θαη 

κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε. 

 

Τέινο, ηα παηδηά παίδαλε κε ηα  επηηξαπέδηα παηρλίδηα πνπ θαηαζθεχαζαλ, 

αλαθάιπςαλ ιάζε πνπ έθαλαλ ηα ίδηα θαη νη γνλείο ηνπο ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, 

ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, απφιαπζαλ  ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζρνιήζεθαλ  θαη 

ράξεθαλ κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. 

 

ΒΙΝΣΔΟ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΑΜΔ 
http://www.youtube.com/watch?v=coWQ1R2r5MY (Τν ηαμίδη ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, animation ηεο Παηδαγσγηθήο Σρνιήο Φιψξηλαο). 

http://www.youtube.com/watch?v=lImBKj9KV0k (Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο, 

Μάλνο Φαηδηδάθηο, Νίθνο Γθάηζνο, Μαξία Φαξαληνχξε).  

http://www.youtube.com/watch?v=TRzcvl8fmO8  (Ήιηνο, άλεκνο λεξφ. Δλέξγεηα ζην 

κέιινλ, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εθπαηδεπηηθφ βίληεν). 

http://www.youtube.com/watch?v=qKiZ4B5uVNM  (Πψο κεηαηξέπεηαη, δνπιεχεη ε 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Μηα εθπαηδεπηηθή παξνπζίαζε απφ ηνλ δηεπζπληή  

παξαγσγήο ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ NIAGARA PLANT GROUP). 

http://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw (O θχθινο ηνπ λεξνχ ζηε θχζε, ν 

ξφινο ηνπ ήιηνπ, βίληεν απφ ηε NASA). 

 

 ΙΣΟΔΛΙΓΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 http://skoool.gr  Ζ ηζηνζειίδα ηεο Intel κε δηαδξαζηηθφ πιηθφ θαη πνιιέο 

εθαξκνγέο γηα  παηδηά δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ. 

 http://Google.gr  Ζ γλσζηή κεραλή αλαδήηεζεο. 

 http://www.youtube.com  Ζ ηζηνζειίδα κε  βίληεν πνπ είδακε. 

http://www.youtube.com/watch?v=coWQ1R2r5MY
http://www.youtube.com/watch?v=lImBKj9KV0k
http://www.youtube.com/watch?v=TRzcvl8fmO8
http://www.youtube.com/watch?v=qKiZ4B5uVNM
http://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw
http://skoool.gr/
http://google.gr/
http://www.youtube.com/


 http://www.ekdidyma.web.uown.gr Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθηχνπ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ρξήζηκν πιηθφ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

 http://www.creenpeace.org/greece/el Ζ ηζηνζειίδα ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο θχζεο. 

 http://phet.colorado.edu/en/simulation  Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Κνινξάλην κε πνιιά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο.  

 http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac6.html  Ζ ηζηνζειίδα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θέληξνπ Κξήηεο κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα παηδηά θαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο. 

  http://digitalschool.unimedu.gov.gr  Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο 

γηα ην ςεθηαθφ ζρνιείν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1
ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 Γξάςε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαη αληηθείκελα έρνπλ ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα.  

 Αηηηνιφγεζε ηηο απαληήζεηο ζνπ: 

 

1. Έλαο θαθφο αλακκέλνο 

………………………………………………………………………………… 

 

2. Έλαο άλζξσπνο πνπ ηξέρεη. 

………………………………………………………………………………… 

 

http://www.ekdidyma.web.uown.gr/
http://www.creenpeace.org/greece/el
http://phet.colorado.edu/en/simulation
http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac6.html
http://digitalschool.unimedu.gov.gr/


3. Έλα βηβιίν ζην ξάθη. 

………………………………………………………………………………… 

 

2
Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ  

1. Μπεο ζην δηαδίθηπν θαη πιεθηξνιφγεζε ηε δηεχζπλζε  skoool.gr. Άλνημε ην 

παξάζπξν δεκνηηθφ θαη κεηά επηζηήκεο. Κάλε θιηθ ζηελ ελέξγεηα. Αλαδήηεζε 

θαη κειέηεζε ηη είλαη ε ελέξγεηα. Κάλε θαη ηελ εμάζθεζε πνπ ζνπ δίλεηαη. 

Πεξηέγξαςε κε ιίγα ιφγηα  ηη είλαη ε ελέξγεηα.  

………………………………………………………………………………… 

2. Κάλε θιηθ ζηηο κνξθέο ελέξγεηαο. Αλαθάιπςέ ηεο, γξάςε - αλέθεξε  ηα 

δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηεο ελέξγεηαο. Γεο θαη ζην βηβιίν ηεο Φπζηθήο ζει. 40-

54. Κάλε θαη ηελ εμάζθεζε πνπ ζνπ δίλεηαη. 

………………………………………………………………………………… 

3. Σθέςνπ  κε ηελ νκάδα ζνπ έλα παξάδεηγκα γηα θάζε κνξθή – πξφζσπν ηεο  

ελέξγεηαο, θαζψο θαη κηα κεηαηξνπή ηεο. Γξάςε  δπν ιφγηα γηα απηφ θαη 

παξνπζίαζέ ην ζην εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ νκάδα ζνπ. 

………………………………………………………………………………… 

 

3
Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ  

1. Σπλερίδνπκε ζηελ ηζηνζειίδα skoool.gr. Αλαθαιχπησ, δηαβάδσ, εμαζθνχκε 

ζηηο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ολνκάδσ ζηηο παξαθάησ γξακκέο φζεο 

γλσξίδσ κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη εμεγψ γηαηί ιέγνληαη έηζη.  

………………………………………………………………………………… 

2. Αλαδεηψ θαη καζαίλσ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο  ελέξγεηαο. Κάλσ θαη  ηελ 

εμάζθεζε πνπ κνπ δίλεηαη. Τέινο ζεκεηψλσ πνηεο είλαη θαη γηαηί νλνκάδνληαη 

έηζη.           

………………………………………………………………………………… 

3. Σπγθξίλσ κε αλαλεψζηκεο θαη αλαλεψζηκεο πήγεο ελέξγεηαο. Απαληψ  

αηηηνινγεκέλα, ε ρξήζε πνησλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη θηιηθφηεξε πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

………………………………………………………………………………… 

4. Παξαηεξψ ην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ  θαη αλαθέξσ ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθή γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην 

ζπίηη καο. Καηαγξάθσ ηα πνζνζηά.  

…………………………………………………………………………………..  

                   

4
Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ  

1. Μπεο ζην δηαδίθηπν θαη  βξεο ηε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο google. 

2. Πιεθηξνιφγεζε  ηε θξάζε «ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο». 

3. Πάηεζε ηνλ πξψην ζχλδεζκν πνπ ζπλαληάο  ζηελ αλαδήηεζε «10+1 ηξφπνη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο» ηεο Greenpeace. Μειέηεζε  θαη γξάςε ζχληνκα θαη 

πεξηιεπηηθά ηνπο 11 ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  ζηηο παξαθάησ ζεηξέο. 

………………………………………………………………………………… 

4. Κάλε θιηθ ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη γλψξηζε ηελ νξγάλσζε Greenpeace θαη  ηηο 

δξάζεηο ηεο. 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ 

Αγαπηηοί γονείρ,  

Τν πξνεγνχκελν δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηάμε έλα πξφγξακκα ζρεηηθφ 

κε  ηελ ελέξγεηα θαη  ηξφπνπο  εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Παξαθαιψ, γηα  ιφγνπο 



παηδαγσγηθνχο- δηδαθηηθνχο, απαληήζηε ζην εξψηεκα εάλ ηα παηδηά ζαο κίιεζαλ  

θαη ζαο ελεκέξσζαλ  γηα απηφ ζην ζπίηη. 

     Κύκλωζε αςηό πος ζςνέβη: 

 

     Γελ αλέθεξαλ ηίπνηε (ΟΥΙ)                             Έγηλε ζπδήηεζε γηα απηφ (ΝΑΙ)  

                                                  

 


