
Το «παζλ» της Ενέργειας (Μορφές, Μετατροπές και Διατήρηση της Ενέργειας) 

Η ενέργεια σαν έννοια είναι από τις πιο νεότερες διδακτικά στις φυσικές επιστήμες. Όπως γνωρίζουμε δεν 

υπάρχει σαφής ορισμός γι’ αυτήν. Γνωρίζουμε την ενέργεια από τις μορφές της και τις μετατροπές της από 

τη μια μορφή στην άλλη. Επίσης η ενέργεια, όταν μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη, διατηρείται 

στο σύνολό της, αλλά υποβαθμίζεται, γιατί ένα μέρος της μετατρέπεται σε μια μορφή που δεν είναι πολλές 

φορές επιθυμητή, συνήθως θερμότητα. 

Πόσο σημαντική όμως είναι η ενέργεια για τη ζωή μας; Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν μηχανισμούς 

μετατροπής ενέργειας. Το κάθε κύτταρο έχει τις δικές του μονάδες που μετατρέπουν την ενέργεια από τη 

μια μορφή στην άλλη. Έτσι διατηρείται ζωντανό και χρήσιμο για τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. 

Ο άνθρωπος, προκειμένου να εξασφαλίσει ενέργεια για την καθημερινότητά του, κατέκτησε όλον τον πλα-

νήτη, χωρίς πολλές φορές να σεβαστεί το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει αειφορία για τις επερχόμενες 

γενιές. Χρησιμοποίησε μορφές ενέργειας που δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις 

προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές λόγω της «δίψας» για ακόμη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Κα-

ταστράφηκαν τεράστιες δασικές εκτάσεις, μολύνθηκαν τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, δημιουργήθη-

καν τεράστια φράγματα σε ποταμούς που άλλαξαν το τοπίο και τη μικροκλίμα των αντίστοιχων περιοχών, 

τα υγρά καύσιμα κατά τη μεταφορά τους μόλυναν ατέλειωτα χιλιόμετρα ακτών και μετά την καύση τους, 

μαζί και με τα στερεά καύσιμα, δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στη μόλυνση του αέρα. 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε μολύνουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στην αειφορία. Η ενέργεια 

από τον ήλιο, τον άνεμο, τα κύματα της θάλασσας, τη γεωθερμία είναι πρακτικά ανεξάντλητη. Μόλις τα 

τελευταία χρόνια, σιγά – σιγά, άρχισε η στροφή προς αυτές τις μορφές ενέργειας. Αναπτύχθηκε η τεχνολο-

γία και δόθηκαν κίνητρα για εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης αυτών των μορφών ενέργειας. Παρόλα 

αυτά όμως το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι πάρα πολύ μικρό. 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων κρατών μπορούν να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση 

δημιουργώντας φιλικές στάσεις ζωής απέναντι στο περιβάλλον. Έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν, 

όπως λέγεται, περιβαλλοντική συνείδηση, κάτι το οποίο περνάει μέσα και από τη διδασκαλία της έννοιας 

της ενέργειας. Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν να μη σπαταλούν την ενέργεια. Μαθαίνουν επίσης για τις ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, έτσι ώστε όλα αυτά να τα εφαρμόσουν 

στη μετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες.  

Όταν καλούμαστε να διδάξουμε την έννοια της ενέργειας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, αντιμετωπίζουμε 

δυσκολίες στο ότι: 

Είναι μια αφηρημένη έννοια και δεν μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό γι’ αυτήν. 

Έχει πολλές μορφές. 

Μπορεί να μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη. 

Οι μαθητές, στην ηλικία των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, νομίζουν ότι υπάρχουν σώματα που έχουν 

ενέργεια και άλλα που δεν έχουν. 

Ισχύει πάντα η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας. 

Η κάθε μετατροπή συνοδεύεται και από «απώλειες», δηλαδή ένα μέρος μετατρέπεται σε μια ανεπιθύμητη 

μορφή, συνήθως θερμότητα. 

Η ενέργεια, με τις συνεχείς μετατροπές της, υποβαθμίζεται και έτσι τελικά, ύστερα από πολλές μετατροπές, 

το εκμεταλλεύσιμο ποσοστό της είναι πολύ μικρό. 



Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να διαθέτει γνώσεις, δημιουργικότητα, και εφευρετικότητα έτσι ώστε να μπο-

ρέσει τελικά να διδάξει αποτελεσματικά στους μαθητές του την έννοια της ενέργειας και τις συνέπειες στο 

περιβάλλον από τη μη λογική παραγωγή και χρήση της. Τα πειράματα που θα κάνει με τους μαθητές του 

και οι συσκευές που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να διαθέτουν διαδραστικότητα, να είναι εντυπωσιακά σε 

αποτελέσματα, να έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα των μαθητών, οι μαθητές να εμπλέκονται 

δημιουργικά στην όλη διαδικασία της μάθησης και να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώ-

σεις. Οι μαθητές να μπορούν να  πραγματοποιούν τα πειράματα μόνοι τους χωρίς κίνδυνο, να μπορούν να 

τα πραγματοποιούν και εκτός σχολικής μονάδας με τους γονείς τους και τους φίλους τους, οι κατασκευές 

να είναι, όσο το δυνατόν, με απλά υλικά και μέσα της καθημερινότητας, να αποτελούνται από υλικά που 

είναι φθηνά, να χρησιμοποιούν οτιδήποτε παλιό και μη χρήσιμο αντικείμενο, όπως εξαρτήματα από παλιές 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, παλιά παιχνίδια, κ.λ.π. 

Περιγραφή της κατασκευής 

Η κατασκευή που παρουσιάζουμε αποτελείται από μια αυτούσια συ-

σκευή, «Το Μαντάνι» και από ένα «παζλ» 7 κομματιών.  

Το σκεπτικό ήταν να δημιουργηθεί όλο το σύνολο με στέρεο και λει-

τουργικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθη-

τές/τριες των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και τους Δα-

σκάλους/ες τους, αλλά και από μαθητές/τριες Γυμνασίου και τους Κα-

θηγητές/τριές τους με μια μικρή επέκταση στη μελέτη με όργανα φυ-

σικής και αντίστοιχες μετρήσεις και 

υπολογισμούς. 

«Το Μαντάνι» είναι μια κατασκευή, 

που μας δείχνει τη μετατροπή της 

δυναμικής ενέργειας του νερού σε 

κινητική (ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας). Χρησιμοποιήθηκε για τη βελ-

τίωση της καθημερινότητας των παλιότερων αγροτικών και κτηνοτροφι-

κών κοινωνιών και ιδιαίτερα αυτών που ζούσαν στις ορεινές περιοχές της 

πατρίδας μας. Σήμερα η βαρυτική ενέργεια του νερού χρησιμοποιείται 

συνήθως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα υδροηλεκτρικά ερ-

γοστάσια. Στα ορεινά χωριά όμως μπορεί κάποιος να βρει ακόμα Μαντά-

νια να λειτουργούν, περισσότερο για ιστορικούς και λαογραφικούς σκο-

πούς. 

Είναι μια συσκευή που δείχνει πώς λειτουργούσε στην πραγματικότητα αυτή η μηχανή. Δεν είναι μακέτα 

αλλά λειτουργεί κανονικά. Τη χρησιμοποιούσαν για να σφίγγουν τους κόμπους και το νήμα προσδίδοντας 

αντοχή στα μάλλινα υφαντά ρούχα και κλινοσκεπάσματα. Βρισκόταν κοντά σε ένα ποτάμι, σε ορεινή συνή-

θως περιοχή, όπου το νερό έπεφτε από ψηλά σε έναν τροχό, που ήταν συνδεδεμένος με έναν άξονα. Πάνω 

στον άξονα υπήρχαν ξύλινες προεξοχές και καθώς περιστρέφονταν ο τροχός οι προεξοχές εξέτρεπαν από 

την ισορροπία τους τέσσερα μεγάλα ξύλινα σφυριά (τα κοπάνια). Αυτά με τη σειρά τους χτυπούσαν τα βρεγ-

μένα μάλλινα υφάσματα.  

Η κατασκευή λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες. Ο τροχός περιστρέφεται με τη δύναμη της βαρύτητας 

από την πτώση του νερού, που βρίσκεται συγκεντρωμένο σε ένα δοχείο περίπου 60 εκ. πάνω από αυτόν. 

Στη βάση της κατασκευής υπάρχει μεταλλικό δοχείο στο οποίο συγκεντρώνεται το νερό που πέφτει. Το δο-

χείο  ξαναγεμίζει είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με αντλία νερού. Όλη η κατασκευή είναι ξύλινη, όπως είναι 

και στην πραγματικότητα και βρίσκεται μέσα σε έναν κλωβό από Plexiglas ώστε να μη βρέχεται ο γύρω 

χώρος και όσοι παρατηρούν τη λειτουργία του. 



Το «παζλ» των 7 κομματιών αποτελείται από: 

- Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος (κομμάτι αριθμ. 1). 

- Πάνελ που περιέχει βολταϊκό στοιχείο, συσκευή ηλεκτρόλυσης και τρεις συσσωρευτές (μπαταρίες) των 

1,5V , 4,5V και 9V (κομμάτι αριθμ. 2). 

- Ατμομηχανή με ενσωματωμένη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος (κομμάτι αριθμ. 3). 

- Πάνελ με 4 λαμπτήρες συνδεδεμένους παράλληλα (κομμάτι αριθμ. 4). 

- Φωτοβολταϊκό πάνελ με τέσσερα στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά (κομμάτι αριθμ. 5). 

- Πάνελ που περιέχει ανεμογεννήτρια (κομμάτι αριθμ. 6). 

- Πάνελ που περιέχει λαμπτήρα πυρακτώσεως, λαμπτήρα led, στάντ για μετατροπή ηλεκτρικής σε θερμική 

ενέργεια (χρησιμοποιούμε ατσαλόμαλλο ή πολύ λεπτό χάλκινο σύρμα), υπολογιστή τσέπης, δύο ηλεκτρι-

κούς κινητήρες (ο ένας με ενσωματωμένο ανυψωτικό μηχανισμό), ηλεκτρικό βομβητή και θερμοηλεκτρικό 

στοιχείο (κομμάτι αριθμ. 7). 

Τα κομμάτια του «παζλ» μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους και οι μαθητές να βλέπουν τις διάφορες 

μορφές ενέργειας καθώς και τις μετατροπές τους. Με το πάνελ των τεσσάρων λαμπτήρων πυρακτώσεως 

μπορούν να μελετήσουν τη διατήρηση της ενέργειας. 

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι τρόποι χρήσης του «παζλ»: 

Με το κομμάτι αριθμ. 1 (ηλεκτρογεννήτρια) μπορούμε να 

μετατρέπουμε την χημική ενέργεια του σώματός μας σε κι-

νητική και αυτή σε ηλεκτρική. Αποτελείται από έναν τροχό 

ποδηλάτου στερεωμένο σε μεταλλική βάση και ένα μοτέρ 

συνεχούς από ένα παλιό φωτοτυπικό μηχάνημα. Ο τροχός 

μπορεί να περιστρέφεται με μια χειρολαβή και με τη σειρά 

του να περιστρέφει μέσω ενός ελαστικού ιμάντα το μοτέρ, 

το οποίο παράγει τάση. Η πολικότητα της τάσης εξαρτάται 

από τη φορά της περιστροφής και η αριθμητική τιμή της 

από το ρυθμό περιστροφής (μέχρι περίπου 18 Volt). Συν-

δέοντας την ηλεκτρογεννήτρια με τα εξαρτήματα του κομ-

ματιού αριθμ. 7, με καλώδια τύπου μπανάνας, μπορούμε 

να μετατρέψουμε την ηλεκτρική ενέργεια στον ηλεκτρικό 

λαμπτήρα πυρακτώσεως σε θερμική και φωτεινή, στο λα-

μπτήρα led σε φωτεινή, στο στάντ μετατροπής θερμικής ενέργειας σε θερμική, στον ηλεκτρικό κινητήρα σε 

κινητική και δυναμική ανυψώνοντας την προσαρτημένη μάζα. Με τη σύνδεση με το κομμάτι αριθμ. 2 (συ-

σκευή ηλεκτρόλυσης – βολταϊκή στήλη - συσσωρευτές) μελετούμε τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας 

σε χημική και το αντίθετο.  



Με το κομμάτι αριθμ. 2 (βολταϊκή στήλη – συσκευή 

ηλεκτρόλυσης - συσσωρευτές)  μπορούμε να μετα-

τρέψουμε τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική (βολτα-

ϊκή στήλη - συσσωρευτές) ή την ηλεκτρική σε χη-

μική (ηλεκτρόλυση). Μπορούμε να χρησιμοποιή-

σουμε χυμό λεμονιού, ή ξίδι στη βολταϊκή στήλη 

συνδέοντας κάθε φορά από 1 έως και 4 στοιχεία σε 

σειρά και την ηλεκτρική ενέργεια να τη διαβιβά-

σουμε, όπως και προηγουμένως στο κομμάτι αριθμ. 

7 (πιο συγκεκριμένα στο λαμπτήρα led ή στο com-

puter τσέπης) παρατηρώντας άμεσα τη μετατροπή. 

Τα ελάσματα χαλκού και ψευδαργύρου έπειτα από κάποια ώρα θέλουν καθάρισμα γιατί μαυρίζουν και χά-

νουν την ικανότητά τους για μετατροπή της χημικής ενέργειας σε ηλε-

κτρική. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια 

από τους συσσωρευτές (μπαταρίες των 1,5V , 4,5V και 9V) και να τροφοδο-

τήσουμε τις συσκευές του κομματιού 7 ή  και άλλων κομματιών. Για να με-

τατρέψουμε την ηλεκτρική σε χημική χρησιμοποιούμε το ένα στοιχείο, για 

ευκολία το πρώτο στη σειρά, ρίχνοντας μέσα ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα 

(π.χ. αλατόνερο), διαβιβάζοντας ηλεκτρική ενέργεια από κάποιο από τα 

κομμάτια αριθμ. 1 ή 3 ή 5 ή 6 ή από τους συσσωρευτές του κομματιού 2 

και να παρατηρήσουμε τις φυσαλίδες υδρογόνου στο αρνητικό ηλεκτρό-

διο. Όλη η συσκευή αποτελείται από τέσσερα πλαστικά ποτήρια (μπουκά-

λια νερού του μισού λίτρου κομμένα στη μέση) και από ελάσματα χαλκού 

και ψευδαργύρου γεφυρωμένα με συνδετήρες και συνδεδεμένα σε σειρά. 

Με το κομμάτι αριθμ. 3 (ατμομηχανή) μελετούμε την «παραγωγή» ηλεκτρι-

κής ενέργειας από τη θερμική (πιο σωστά τη μετατροπή της χημικής ενέρ-

γειας ενός καυσίμου υλικού (στην προκειμένη περίπτωση φωτιστικό οινό-

πνευμα) σε θερμική, κατόπιν σε κινητική και τέλος σε ηλεκτρική με την εν-

σωματωμένη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος). Αποτελείται από μια ατμομηχανή που έχει βιδωθεί πάνω 

στην ξύλινη βάση. Πάνω της έχει προσαρμοστεί ένα μικρό μοτέρ συνεχούς (βγαλμένο από ένα παλιό παι-

χνίδι), που τώρα παίζει το ρόλο της ηλεκτρογεννήτριας ακριβώς όπως και στο κομμάτι αριθμ. 1. Η κίνηση 

μεταδίδεται από την ατμομηχανή με ένα μικρό λαστιχάκι. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να διαβιβαστεί με 

καλώδια τύπου μπανάνας στο κομμάτι αριθμ. 7 ή στο κομμάτι αριθμ. 2 και να κάνουμε τη μελέτη όπως και 

προηγουμένως. 

Με το κομμάτι αριθμ. 5 (φωτοβολταϊκό στοιχείο) 

μπορούμε να μετατρέψουμε τη φωτεινή ενέργεια σε 

ηλεκτρική και κατόπιν την ηλεκτρική στις διάφορες 

μορφές συνδυάζοντάς το με το κομμάτι αριθμ. 2 (βολ-

ταϊκή στήλη - ηλεκτρική σε χημική) ή με το κομμάτι 

αριθμ. 7 (ηλεκτρική σε κινητική, ηλεκτρική σε δυνα-

μική, να κάνουν να λειτουργήσει ο υπολογιστής τσέ-

πης κ.τ.λ.). Στο πάνελ υπάρχει ενσωματωμένος ηλε-

κτρικός λαμπτήρας σε περίπτωση που δεν υπάρχει ά-

μεσο ηλιακό φως και τέσσερα φωτοβολταϊκά πάνελ 

συνδεδεμένα σε σειρά. 



Με το κομμάτι αριθμ. 6 (ανεμογεννήτρια) μπορούμε να μετατρέψουμε την 

κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και κατόπιν την ηλεκτρική στις 

διάφορες μορφές, συνδυάζοντας όπως και προηγουμένως τα κομμάτια α-

ριθμ. 2 και αριθμ. 7.  Χρησιμοποιούμε έναν ηλεκτρικό κινητήρα από ένα 

παλιό παιχνίδι στον οποίο προσαρμόσαμε μια φτερωτή και όταν δεν υπάρ-

χει άνεμος μπορούμε να τον περιστρέφουμε χρησιμοποιώντας ένα πιστο-

λάκι μαλλιών ή ακόμη καλύτερα έναν ηλεκτρικό φυσητήρα, για καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Χρησιμοποιώντας τα κομμάτια αριθμ. 1 (ηλεκτρογεννήτρια) και αριθμ. 4 

(πάνελ των τεσσάρων λαμπτήρων πυρακτώσεως) μελετούμε τη διατήρηση 

της ενέργειας ως εξής: Συνδέουμε με καλώδια τύπου μπανάνας τη γεννή-

τρια ηλεκτρικού ρεύματος με το πάνελ των τεσσάρων λαμπτήρων και τους 

διακόπτες ανοιχτούς. Περιστρέφοντας τον τροχό παρατηρούμε ότι χρειά-

ζεται πολύ μικρή δύναμη για την περιστροφή. Κλείνουμε τον ένα διακόπτη 

και παρατηρούμε αμέσως ότι χρειάζεται κάποια δύναμη για την περι-

στροφή του τροχού, ενώ ταυτόχρονα ο πρώτος λαμπτήρας ανάβει. Αν ανά-

ψουμε και το δεύτερο λαμπτήρα παρατη-

ρούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη δύ-

ναμη κ.ο.κ. Η αύξηση της δύναμης που ε-

ξασκούμε κάθε φορά που ανάβει και ένας 

λαμπτήρας μας φανερώνει ότι κάθε φορά 

χρειαζόμαστε όλο και περισσότερη ενέρ-

γεια για να περιστρέψουμε τον τροχό. 

Αυτό θα το πετύχουμε με ταχύτερη περι-

στροφή, αυξάνοντας το ρυθμό μεταβολής 

της μαγνητικής ροής μιας και η δυνατότητα 

παροχής ενέργειας του συγκεκριμένου κι-

νητήρα είναι δεδομένη. Η ενέργεια αυτή 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική, φωτεινή και 

θερμική στους λαμπτήρες. Όσο περισσότεροι λαμπτήρες ανάβουν τόσο περισσότερη ενέργεια χρειαζόμα-

στε. Μπορούμε αν θέλουμε να χρησιμοποι-

ήσουμε και όργανα μέτρησης (βολτόμετρο 

ή αμπερόμετρο) και να μελετήσουμε τη 

διατήρηση της ενέργειας. 

Αποτελέσματα / Σχόλια 

Χρησιμοποιώντας το «παζλ» των επτά κομ-

ματιών και το «Μαντάνι» στη μαθησιακή 

διαδικασία της διδασκαλίας της έννοιας 

της ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο και στο 

Γυμνάσιο, παρατηρούμε ότι οι μαθητές αξιοποιούν τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητά τους κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος, ενθουσιάζονται με τον πολλαπλό τρόπο χρήσης, συνεργάζονται μεταξύ τους 

και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και έτσι κατανοούν το αντικείμενο της διδασκαλίας. Με κατάλληλες 

ερωτήσεις, συνδυασμούς των κομματιών και πειραματική εξάσκηση δημιουργείται θετική στάση απέναντι 

στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προβληματισμός για την υπερβολική κατανάλωση της 

ενέργειας. 

Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα (ατομικά και ομαδικά) και προβληματισμούς, όπως: 

Πώς μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια από κινητική; 



Πώς μπορούμε να πάρουμε χημική από ηλεκτρική και το αντίθετο; 

Ποια κομμάτια μπορώ να χρησιμοποιήσω για να ζεσταθώ το χειμώνα ή για να φωτίσω το σπίτι μου; 

Ποια κομμάτια χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ποια όχι; 

Ποια κομμάτια δε μολύνουν το περιβάλλον; 

Ποια θα προτιμούσατε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μεγαλύτερη οικονομία; 

Ποια έχουν καλύτερα αποτελέσματα; (ευκολία κατασκευής, ενεργειακή απόδοση, κόστος) 

Ποιες συσκευές της καθημερινότητας σας θυμίζουν τα διάφορα κομμάτια του «παζλ»; 

Οι απαντήσεις σε πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι μονοσήμαντες. Οι μαθητές μπορούν να 

απαντήσουν με διαφορετικούς τρόπους, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή διαφορετικά κομμάτια του «παζλ» 

και όμως όλες να είναι περισσότερο ή λιγότερο σωστές. Προβληματίζονται, χρησιμοποιούν τις γνώσεις και 

τις εμπειρίες τους, εργάζονται ομαδικά. Καλλιεργείται πνεύμα συνεργατικότητας και μπορούν να εκπονη-

θούν πολλές εργασίες στις φυσικές επιστήμες. 

Μπορούμε να επεκταθούμε σε διαθεματικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας σαν βάση «το Μαντάνι» και 

τα κομμάτια του «παζλ» της ενέργειας, μελετώντας τη μόλυνση του περιβάλλοντος (καλλιεργούμε περιβαλ-

λοντική συνείδηση μελετώντας το φωτοβολταϊκό στοιχείο και την ανεμογεννήτρια), την ιστορία των επιστη-

μών (ατμομηχανή και χρήση της στη βιομηχανική επανάσταση και αργότερα, στοιχείο του Volta στον ηλε-

κτρισμό, το Μαντάνι ως ιστορική μηχανή που χρησιμοποιεί τη βαρυτική ενέργεια του νερού), στο μάθημα 

της γλώσσας (οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν συσκευές μετατροπής ενέργειας στην κα-

θημερινή τους ζωή, όπως για παράδειγμα το δυναμό του ποδηλάτου, το λαμπτήρα πυρακτώσεως, το λα-

μπτήρα led, ανυψωτικούς γερανούς κ.τ.λ.). 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το «παζλ» της Ενέργειας μπορεί να αποδειχθεί ένα καλό εργαλείο 

στα χέρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της έννοιας 

της ενέργειας και για διαθεματικές εργασίες στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνα-

σίου, γιατί προσεγγίζει από πολλές πλευρές και με έναν πρωτότυπο και διαφορετικό τρόπο το θέμα αυτό. 

 

  

 


