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Πηγές 

Συμβατικές και Ήπιες μορφές ενέργειας. (Κωνσταντίνος Μπαλάρας - Αθανάσιος Αργυρίου - Φώτης Καραγιάννης) Αθήνα 2006 

Το ενεργειακό μέλλον και το περιβάλλον (Μιχαλής Οικονομίδης)  

Ιστοσελίδες 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=259456 

http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/energy/html/noanan4.htm 

http://www.bbc.co.uk/greek/specials/1228_nuclear/index.shtml 

http://www.geodifhs.com/gammaalphaiotaalpha/-14 

http://news.discovery.com/tech/alternative-power-sources/worlds-largest-floating-solar-plant-planned-for-japan-

141224.htm?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=DNewsSocial 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ένας από τους στόχους της φετινής σχολικής χρονιάς είναι η Aειφόρος Aνάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, 

βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας.  

Το σχολείο μας για τρίτη συνεχή χρονιά συμμετέχει στο πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία.   Το  θέμα μας αυτή τη 

χρονιά είναι η Ενέργεια, τρόποι εξοικονόμισης της, καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τα ορυκτά καύσιμα χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθούν. Η αλόγιστη χρήση και σπατάλη τους 

αποτελεί ανευθυνότητα απέναντι στις επόμενες γενιές και συνεπάγεται μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό 

κόστος. Η εξάντληση ενεργειακών πόρων επιφέρει ενεργειακές κρίσεις λόγω της γεωγραφικά άνισης κατανομής 

τους και αποτελεί μια από τις αιτίες γεωπολιτικών και οικονομικών κρίσεων.  

Θεωρούμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να καταστεί τρόπος ζωής,  πρωτίστως για την προστασία του 

πλανήτη, την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων αλλά και για απάμβλυνση των οικονομικών προβλημάτων που 

ταλανίζουν τον τόπο μας την περίοδο αυτή.  

Οι νέες τεχνολογίες στον ενεργειακό τομέα βασίζονται κυρίως στις καθαρές τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων και 

στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σαφώς μπορούν να 

συνεισφέρουν ως ένα βαθμό τόσο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού όσο και στην προστασία του 

περιβάλλοντος, εμφανίζουν όμως σημαντικές τεχνολογικές αδυναμίες και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις.  

Οι στόχοι που θέσαμε ως οικολογική επιτροπή: 

• Να εισηγηθούμε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας  

• Να μελετήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους  

• Να γίνει έρευνα ώστε να δούμε  αν  οι μαθητές γνωρίζουν  για τις πηγές ενέργειας ανανεώσιμες και μη  και 

πόσο ευαισθητοποιημένοι   είναι οι μαθητές σε περιβαλλοντικά θέματα 

 

1. Διεξαγωγή έρευνας  για  την 

ενέργεια.  

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 

συνολικά 98 μαθητές 

62% 

38% 

Γνωρίζετε ποιες είναι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ΑΠΕ; 

Ναι 

Όχι 

48% 
52% 

Τόπος Διαμονής 

Δήμος 

Χωριό 

30% 

70% 

Αγόρι 

Κορίτσι 

26% 

18% 38% 

18% 

Πόσο συχνά κάνεις 
ανακύκλωση; 

Συχνά 

Αρκετά 
συχνά 
Σπάνια 

Καθόλου 

32% 

38% 3% 

12% 

10% 5% 

Αν ανακυκλώνεις σημείωσε τα 
υλικά τα οποία ανακυκλώνεις 

Χαρτί 

Πλαστικά 

Αλουμινένια 
Δοχεία 

Μπαταρίες 

Γυαλί 

24% 

15% 

17% 

22% 

22% 

Αριθμείστε κατά σειρά προτεραιότητας τους 
λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι πρέπει 

να εξοικονομούμε ενέργεια; 

Για οικονομία 

Για να μην 
εξαντληθούν οι 
φυσικοί πόροι 

Για να αποτρεπεί το 
φαινόμενο του 
θερμοκηπίου 

78% 

22% 

Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι εξοικονομείται 
περισσότερη ενέργεια 

Με την ανακύκλωση 
υλικών 

Με τη μείωση 
απορριμμάτων 

Βιοενέργεια,  

ανεξάντλητη πηγή ενέργειας 

Το βιοαέριο, που αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή  

ενέργειας, παράγεται από την αναερόβια  

χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων,  

βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς  

και από αστικά οργανικά απορρίμματα  

3. Εργασίες… 

  

Πυρηνική Ενέργεια : Σύμμαχος ή εχθρός; 
Σήμερα τo 33% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην  

Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από την πυρηνική ενέργεια, ενώ  

είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Γαλλίας όπου ποσοστό σχεδόν  

80% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από πυρηνική  

ενέργεια. 

Ήλιος Πηγή Ζωής Πηγή Ενέργειας 

 Η ενέργεια του ήλιου, αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια σημαντική πηγή ενέργειας, την  

οποία ο άνθρωπος χρησιμοποίησε είτε έμμεσα είτε άμεσα. Η τεχνολογία σήμερα αξιοποιεί  

ένα μηδαμινό ποσοστό της καταφθάνουσας στην επιφάνεια του πλανήτη μας ηλιακής  

ενέργειας με τριών ειδών συστήματα: τα θερμικά ηλιακά, τα παθητικά ηλιακά και τα  

φωτοβολταϊκά συστήματα. 

4. Συλλογή τηγανελαίων 

 

5. Κατασκευές… 

  

2.  


