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Non Formal Education and Renewable Energy Sources  

Abstract  
The concept of learning can be divided into two categories. One category is informal education and the other is 

formal education. Formal Education is the education that is given in  a fo rmal way in schools and Non Formal 

Education are all activit ies and learning that can be given anywhere with any way making all the participants to 

learn through different ways of learning. We  have dealt for both types and we have prepared a project that discusses 

about energy-related issues and environment. We focused mostly on informal education and we have organised our 

game named «Νήσος Κύπρος» (The Island of Cyprus).  

The game consists of eight cards of energy sources, six cards about the Cyprus’ cities, one b lock and the map of 

Cyprus. The game can  is ideally fo r teams of 2-5 p layers.  We p layed the game in our school with more than 40 

participants in 10 groups, all the participants were excited at the end of the game. They have to read carefully the 

instructions and decide which  and how many energy sources cards can be applied for each city. There are no wrong 

answers and every answer is accepted as long as it can be sufficiently justified by the players.   
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Summary  

The term learn ing can be divided in two categories:  One category is the formal learning, in t erms of formal 

education as we know it  today provided through traditional formal education in schools, universities etc. Usually, 

the teacher has a formal relationship without a more int imate relationship between students and teachers and often 

students do not have an appetite for course and cannot resist to the monotony of the class, having as a result not 

paying attention to the class. It can also play a key role in the mode of transmission of knowledge by the teachers. 

Unlike, non-formal learn ing is the other category. It is the training provided outside the formal educational system 

such as lessons in schools. It can be briefly described as every organized activity outside the formal educational 

system. We deal with a job that considers both methods and we give more reliance on the non-formal learning in 

topics such as the environment and  renewable energy sources that gave us the motivation to create this game. The 

ultimate purpose of non-formal learning is to spread knowledge to the students in a much more p leasant and 

interesting way. 

Trying to find ways to combine Non Formal Education and Renewable Energy we decided to create a game after we 

have seen a lot of activities on Non Formal learning, such as: Moja island, Front Page, The Web of Life and many  

other activities from Compass the European guide of Non Formal Education Activities.  Our version of the game is 

called «Νήσος Κύπρος,» (The Island of Cyprus) and was prepared by students of our school. It consists of eight 

energy cards that describe and explain the characteristics of each renewable energy source (solar, wind, wavy, 

hydro) and six cards that represent the s ix Districts (Cit ies) of Cyprus (Limassol, Nicosia, Kerynia, Paphos, 

Famagusta, Larnaca) with the necessary informat ion for each city. It also contains one map of Cyprus after the 

energy disaster took place around 2050 AD. In the game there is a block where you have to list the actions the 

players believe that are more important and necessary for every city. The game is ideally p layed from teams of 2 to 

5 people who are invited to consider the imaginary scenario and energy cards with the cities cards of the  island. 

When they will read carefully the instructions above they will have the ability to decide which part of Cyprus will be 

able to put each action. Players can put as many energy  sources  they think is more appropriate and  efficient for 

every town with no wrong answers as long as their answers can be justified with arguments. 
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Πρόλογος – Εισαγωγή   

Στην εργασία αυτή αρχικά, μπορέσαμε να δούμε κάποιες βασικές πληροφορίες πάνω σε θέματα για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και για το περιβάλλον. Μάθαμε για τα γνωρίσματα της κάθε μιας, τα βασικά χαρακτηριστικά της, 

τους τρόπους εκμετάλλευσης της και τις μορφές ενέργειας που μπορούν να παραχθούν από την κάθε μορφή 

ξεχωριστά. Θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους οι Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες 

μπορούν να προωθήσουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά μέσω της  μη Τ υπική και τυπικής Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. Εμείς επ ικεντρωθήκαμε περισσότερο στη μη τυπική μάθηση. Στόχος μας ήταν και είναι η καλύτερη 

διαμόρφωση στο τρόπο μετάδοσης του μαθήματος από τους καθηγητές στους μαθητές.  

Το έναυσμα για να ξεκινήσουμε την έρευνα μας και να δημιουργήσουμε το  δικό μας παιχνίδι ήταν μια συζήτηση 

που είχαμε με τον συντονιστή καθηγητή μας για τον τρόπο που γίνεται πλέον το μάθημα στα σχολεία. Μιλήσαμε 

για τη μη τυπική μάθηση αλλά και ότι με τον τρόπο που διδάσκονται αρκετά πράγματα στο σχολείο χάνουν το 

ενδιαφέρον τους. Μέσα από την δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού προσπαθήσαμε να βάλουμε όλα τα 

στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με αυτό τον τρόπο να εμπλέξουμε τους μαθητές με το θέμα.  

Θα κάνουμε μια αναφορά στους όρους τυπική και μη τυπική μάθηση, στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με 

παραδείγματα μη τυπικής μάθησης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που γίνονται στα σχολεία και τέλος θα 

αναφερθούμε στο δικό μας παιχνίδι στο σενάριο μας και θα παραθέσουμε όλα τα σχετικά για το παιχνίδι.  

Μορφές Εκπαίδευσης  

Αρκετοί από εμάς έφηβοι και ενήλικες ίσως δεν γνωρίζουν τους όρους της μη τυπικής και τυπικής  

μάθησης. Ο όρος τυπική  μάθηση είναι η εκπαίδευση όπως την ξέρουμε σήμερα που παρέχεται στο πλαίσιο τυπικού 

εκπαιδευτικού στα σχολεία. Στην τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνεται  και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Οι 

πλείστοι μαθητές δεν αντέχουν στην μονοτονία των μαθημάτων και για αυτό έχομε ως αποτέλεσμα να μην 

παρακολουθούν στην τάξη. Επίσης καθοριστικό ρόλο παίζει και ο  τρόπος μετάδοσης του μαθήματος από τους 

καθηγητές. Πολλοί καθηγητές δεν έχουν το πλεονέκτημα να έχουν τον δικό τους τρόπο στο  να παραδίδουν στους  

μαθητές το μάθημα και έτσι έχουμε ακόμα ένα παράγοντα στην τυπική μάθηση να συμβάλει αρνητικά  στην 

μαθητική ζωή. Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις που ο ι καθηγητές έχουν το “ μυστικό ” τους  να μεταδίδουν 

ευχάριστα το μάθημα και να το  κάνουν αρεστό προς τους μαθητές. Για να γίνει ακόμα π ιο ευχάριστο το κλίμα θα 
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ήταν καλό να παρέχει το σχολείο τον κατάλληλο  εξοπλ ισμό ώστε να κινεί το ενδιαφέρον στους μαθητές .Γ ια να 

γίνουν όμως   κατορθωτά όλα αυτά πρέπει και οι μαθητές να καταβάλλουν την κατάλληλη προσπάθεια.  

Η μη τυπική μάθηση από την άλλη είναι η εκπαίδευση που παρέχεται στο  πλαίσιο  εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος όπως για παράδειγμα  τα μαθήματα σε φροντιστήρια για ξένες γλώσσες, τα μαθήματα 

σε  σχολές χορού κ.α. Με λίγα λόγια είναι η κάθε οργανωμένη δραστηριότητα έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Στις μέρες μας αν και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και πληροφόρηση σε θέματα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργεια και περιβάλλοντος γενικά, καθώς και σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δυστυχώς όμως η 

προσαρμογή του όρου στο εύρη κοινό δεν είναι κατορθωτή αφού όλοι μας δεν καταβάλουμε την απαραίτητη 

προσπάθεια με αποτέλεσμα να μην έχουμε τα επ ιθυμητά αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να κάνουμε πιο γνωστό το 

θέμα της μη τυπικής μάθησης έτσι ώστε όλοι μας να βοηθήσουμε στην βελτίωση και ανάπτυξη της. Για να 

υλοποιήσουμε το στόχο αυτό πρέπει  αρχικά να υπάρχει επ ικο ινωνία  ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητή δηλαδή η 

μεταξύ τους σχέση να αναπτύσσεται σε ένα πιο φιλικό επίπεδο ώστε ο καθηγητής να εμπνέει εμπ ιστοσύνη στο 

μαθητή και ο μαθητής ταυτόχρονα  να νιώθει πιο άνετα και έτσι να τον εμπιστεύεται. Ένας άλλος παράγοντας πο υ 

συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου αυτού είναι η ηλικία, ο χαρακτήρας και ο τρόπος αντιμετώπισης της 

συμπεριφοράς των μαθητών από τους καθηγητές. Ένα καθηγητής μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζει ένα μαθητή 

με βάση τις δικές  του αντιλήψεις και αυτά που γνώριζε και διδακτικέ από  τα δικά του φοιτητικά χρόνια, ενώ σε 

σύγκριση με ένα καθηγητή μικρότερης ηλικίας που γνωρίζει τους νέους καλύτερα λόγω του ότι έχει φοιτήσει σε ένα 

πιο σύγχρονο περιβάλλον μπορεί πιο  εύκολα να γίνει φίλος με τους μαθητές και να αναπ τύξει μια π ιο στενή σχέση.  

Το πλεονέκτημα του σε μικρότερου ηλικίας καθηγητή να γνωρίζει την τεχνολογία και τον τρόπο σκέψης των 

μαθητών καλύτερα του δίνει την ευκαιρία να κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο και να αποσπά την προσοχή των 

μαθητών χωρίς όμως οι μεγαλύτερος καθηγητής να μην έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Στη συνέχεια θα 

ασχοληθούμε συστηματικά με τις διαφορές αυτών.  

 Τυπική μάθηση 

Ως τυπική μάθηση (formal learning) ορίζεται το ιεραρχημένο, δομημένο  και οργανωμένο χρονικά σε 

βαθμίδες εκπαιδευτικό σύστημα, από τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει τόσο τις 

γενικές ακαδημαϊκές σπουδές όσο και τα εξειδικευμένα προγράμματα και θεσμούς ολοκληρωμένης επαγγελματικής 
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και τεχνικής εκπαίδευσης (Jeffs & Smith, 1999). Στη χώρα μας έχουμε  τις ακόλουθες βαθμίδες εκπαίδευσης: 

νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ.  

Η τυπική εκπαίδευση στη χώρα µας συνδέεται άμεσα µε την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική, αλλά πάγιο 

γνώρισμά της-σε αντίθεση µε τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων κρατών- είναι η παραδοσιακή εκπαιδευτική 

νοοτροπία που θέλει την εκπαιδευτική πράξη να χαρακτηρίζεται από την τυποποιημένη δασκαλοκεντρική διδακτική 

διαδικασία και οροθετημένη μέσα στον κλ ειστό χώρο του σχολείου (Ανθογαλίδου, 2003). Σύμφωνα µε την 

παραπάνω νοοτροπία η οποία κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, η γνώση θεωρείται ως  ετοιμοπαράδοτο 

αγαθό το οποίο μεταβιβάζεται από τον δάσκαλο στον μαθητή, ενώ το παιδαγωγικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη 

διδακτέα ύλη και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του αναλυτικού σχολικού προγράμματος. Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια έχουν γίνει αξιοσημείωτα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα τα οποία στοχεύουν στον επαναπροσανατολισμό 

της εκπαίδευσης, στη σύνδεσή της µε τη μαθησιακή διαδικασία και στην υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών 

εκπαίδευσης. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι αν αυτή η μορφή εκπαίδευσης, που περιγράφεται παραπάνω, 

μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μαθητών αλλά και να πετύχει τον στόχο της πολύπλευρης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας του ανθρώπου.  

Αμφισβήτηση του ρόλου της τυπικής εκπαίδευσης έρχεται και από την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για 

ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα και άλλων ομάδων πέραν των μαθητών. Η ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης µε 

τη μαθησιακή διαδικασία και κυρίως µε τη δια-βίου μάθηση µας οδηγεί στην ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής 

κάποιας άλλης μορφής  εκπαίδευσης η οποία θα απαντά πειστικά στα παραπάνω ερωτήματα.  

Μη τυπική μάθηση 

Ως μη τυπική μάθηση (non formal Learning) ορίζεται οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, που απευθύνεται σε συγκεκριμένους 

εκπαιδευόμενους και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους (Jeffs and Smith 1990). Διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράμματα κυρίως για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αποτελούν μέρος της μη τυπικής μάθησης στη χώρα 

μας. Ένα άλλο παράδειγμα μη τυπικής μάθησης είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που είναι η διαδικασία η οποία 

στοχεύει στην ανάπτυξη, σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, περιβαλλοντικών εννο ιών, δεξιοτήτων, στάσεων και 

περιβαλλοντικού ήθους, η οποία πραγματοποιείται από διάφορα Ιδρύματα και στα οποία μπορεί να 

συμπεριλαμβάνονται τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια (Φραγκούλης & Καραγιάννης, 1997). Η μη τυπική μάθηση 
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εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το πλαίσιο στο οποίο παρέχεται, και γι΄αυτό το  πρόβλ ημα της εγκυρότητας των 

αποκτώμενων γνώσεων είναι ιδιαίτερα έντονο.  

Μη τυπική μάθηση στην Ελλάδα προσφέρουν οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ). Παλαιότερα γνωστό ήταν το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (ΚΕΜΕ). 

Σύμφωνα με Νόμο το 1975, ο βασικός σκοπός του ήταν η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού δια μέσου της συμμετοχής του στο πρόγραμμα των κέντρων ταχύρυθμης εκπαίδευσης, των σεμιναρίων 

και των ομάδων εργασίας ή και των Σχολών Επιμόρφωσης  που συστάθηκαν το 1979. Το τελευταίο έτος λειτουργίας 

των ΣΕΛΔΕ ήταν το έτος 1992. Το 1992-93, γενικεύτηκε η λειτουργία των Περιφερειακών Επιμορφωτικών 

Κέντρων (ΠΕΚ) και οι ΣΕΛΔΕ, μαζί με τις Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) 

αδράνησαν. Από το 1992 και μετά προστίθεται το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) που είναι ένα 

αυτοτελές δημόσιο εκπαιδευτικό  ίδρυμα. και συνεργάζεται με τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ, το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη 

Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο σκοπός της ίδρυσης του ΠΕΚ είναι η 

επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών λειτουργών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι 

έχουν αποφοιτήσει από τα Παιδαγωγικά Τμήματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα Παιδαγωγικά Τμήματα 

Νηπιαγωγών, τα Τμήματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας, και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.  

 Βεβαίως παράλληλα, διάφοροι δημόσιοι φορείς προσφέρουν online μαθήματα για μαθητές γυμνασίου και 

λυκείου (π.χ. www.scoolnet.gr υπό την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς) ενώ άλλες φορές υπό την εποπτεία 

επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα προσφέρονται μαθήματα ξένων γλωσσών (για παράδειγμα τα φροντιστήρια Ξένων 

Γλωσσών, ESClub –   (http://www.aivazoglou.gr), ή «Μαθαίνοντας στο Internet Φυσική»,   

(http://www.geocities.com/gutsi1/  κ.α .). Αυτές οι ενέργειες όμως ανήκουν στο  γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης της 

χρήσης των ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον είναι γνωστή η εταιρία “Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο” 

(GUNET) η οποία έχει ως βασικό στόχο υποστήριξη και διαχείριση του ακαδημαϊκού δικτύου όλων των ΑΕΙ και 

ΤΕΙ της χώρας προσφέροντας και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης τόσο  για τυπική όσο και για μή τυπική εκπαίδευση 

(http://eclass.gunet.gr , http://eclass.duth.gr/eclass/ κλπ). 

Τέλος, μια από τις πιο σημαντικές δράσεις μη -τυπικής εκπαίδευσης  είναι η δημιουργία των “Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης” (ΚΕΚ). Τα ΚΕΚ υπάγονται από το 1995 στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και προσφέρουν σημαντικό αριθμό προγραμμάτων 

(http://www.daskalos.edu.gr/d/nomouesia/n2327-95.html). 
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Άτυπη μάθηση 

Ως άτυπη μάθηση (informal learning) θεωρείται σύμφωνα με τους Jeffs and Smith (1990) η διαδικασία με 

την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες – 

δεξιότητες και γνώσεις, από την καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του 

(εργασία, οικογένεια, γειτονιά, ελεύθερες ασχολίες, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ά.). Είναι η μάθηση 

που προκύπτει από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής οι οποίες σχετίζονται µε την εργασία, την οικογένεια ή 

τον ελεύθερο  χρόνο και δεν είναι διαρθρωμένη από άποψη μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή διδακτικής 

υποστήριξης,  γι΄ αυτό  και τυπικά δεν οδηγεί σε επ ίσημη πιστοποίηση. Παραδείγματα μορφών άτυπης εκπαίδευσης 

στη χώρα μας είναι, τα ελεύθερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
1

, τα προγράμματα κατά του 

ρατσισμού κλπ. Μια  όμως από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές άτυπης εκπαίδευσης είναι η μουσειοπαιδαγωγική 

εκπαίδευση
2
 που παρέχεται από συγκεκριμένα μουσεία ( όπως τα: Μουσείο Μπενά κη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 

Μουσείο Γουλανδρή κλπ). Η αξιοποίηση της μουσειοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στη χώρα µας, από την οποία δεν λείπουν τα μουσεία και γενικότερα οι εκθεσιακοί χώροι, και προσφέρει µια 

θαυμάσια ευκαιρία για προώθηση της άτυπης εκπαίδευσης.  

Γενικά στην εκπαίδευση (τυπική, μη τυπική και άτυπη) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τόσο στην ΕΕ όσο 

και στη χώρα μας νέα μοντέλα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (elearning) εφόσον δημιουργήσουμε πρώτα 

ένα καλά σχεδιασμένο και φ ιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας. Με  τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί και η 

άμεση σύνδεση εκπαίδευσης  και  αγοράς εργασίας, με μικρότερο κόστος, λιγότερα έξοδα μετακίνησης, και  σε 

λιγότερο χρόνο.   

                                                                 
1 Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από τα Περιβαλλοντικά Κέντρα και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

μέσα από αυτήν την ενότητα αρκετές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης γίνονται και λαμβάνουν 
χώρα σε επισκέψεις σχολείων στα κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el) 

2 Παιχνίδια προσομοιώσεις που γίνονται σε διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα όπως το Επιστημονικό 

Κέντρο Αρχιμήδης όπου έχουν γίνει αρκετές προσομοιώσεις εκπαιδευτικών επιστημονικών 

παιχνιδιών και τα παιδιά έχουν την ευκαιρία μέσα από το παιχνίδι να μαθαίνουν 
(http://www.archimedesmuseum.com/) 

 

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el
http://www.archimedesmuseum.com/
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Παραδείγματα και Δραστηριότητες μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης  

Για μια πιο ευχάριστη και π ιο κατανοητή μάθηση μερικές ομάδες μαθητών έφτιαξαν περιβαλλοντικά παιχνίδια και 

οργάνωσαν δραστηριότητες έτσι ώστε να περάσουν μηνύματα και να διδάξουν πως μπορούμε να βοηθήσουμε το 

περιβάλλον. Επιδιώκετε να διαπιστώσουν ότι ο ι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί  να οδηγήσουν στην 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος (αέρα νερού και εδάφους). Οι δραστηριότητες που προτείνονται να βοηθήσουν 

τον/την εκπαιδευτικό να αναπτύξει τις δικές του εργασίες και δραστηριότητες, σε σχέση με το  πρόγραμμα στο 

οποίο συμμετείχε με τους μαθητές  λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες του σχολείου τους και 

ενδιαφέρον των μαθητών τους.  Παραδείγματα  από  παιχνίδια που έφτιαξαν οι μαθητές είναι το εξής: 

I. Οι μαθητές έχουν ως  κύριο στόχο τους να μελετήσουν πηγές που παρουσιάζουν δεδομένα σε σχέση με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας γενικότερα αλλά και σε σχέση με τη 

συγκεκριμένη περιοχή (μορφολογία εδάφους, βιοποικιλότητα, εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές κ.λπ.). Οι 

μαθητές καλούνται να συζητήσουν στην ομάδα τους και να πάρουν θέση σχετικά με το θέμα ανάλογα με το ρόλο 

που υιοθετούν. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει τους τρόπους αξιοποίησης της ενέργειας σε μία χώρα, 

μελετώντας σχετικό ενημερωτικό υλικό. Αναλύονται και συζητούνται οι συνέπειες της χρήσης ενέργειας σε 

διάφορους τομείς της ζωής. Οι μαθητές  προβληματίζονται σε σχέση με ζητήματα που προκύπτουν από τη 

συγκριτική μελ έτη του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας στις διάφορες χώρες. Συγκρίνουν δεδομένα που 

σχετίζονται με τα ποσοστά απορριμμάτων που ανακυκλώνονται σε κάθε χώρα και τη χρήση ενέργειας. Οι 

μαθητές/τριες , αφού μελετήσουν το έργο,  το παρουσιάζουν μέσα από μια ποικιλία παραμέτρων (τεχνολογίες που 

αξιοποιούνται, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα για τους κατοίκους των τοπικών κο ινοτήτων κ.λπ.).  

II. To παιχνίδι Moja island είναι μια ανεξάρτητη δραστηριότητα μάθησης για τη διδασκαλία των ενεργειακών πόρων. 

Είχε ληφθεί από την ιστοσελίδα της Practical Action. Οι μαθητές πρέπει να ερευνήσουν διαφορετικές ενεργειακές 

πηγές και μαθητές  λαμβάνουν μετρήσεις  σε σχέση με  παράγοντες που επικρατούν στην περιοχή  να αποφασίσουν 

ποια θα είναι κατάλληλα για τις διάφορες κοινότητες του νησιού. Θα ενθαρρύνει την ομαδική εργασία, ανεξάρτητη 

μάθηση και την επίλυση προβλημάτων.  
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Επιπρόσθετα παράδειγμα από δραστηριότητες που οργάνωσαν μαθητές είναι οι εξής:  

III. Οι  μαθητές καλούνται να συλλέξουν αντικείμενα λαϊκής τέχνης  και φωτογραφίες τις οποίες έχουν βγάλει στο 

περιβάλλον – φυσικό ή κο ινωνικό ή πολιτιστικό να εκθέσουν φωτογραφίες από τα πολιτιστικά μνημεία της 

ευρύτερης τοπικής κοινότητας στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Εντοπίζονται και παρουσιάζονται στοιχεία από το 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των μνη μείων αυτών. Στόχος της 

δραστηριότητας είναι να  προβληματιστούν  για την κατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής τους  και  να 

παρέμβουν  εικαστικά με στόχο να προβληματίσουν και να ενεργοποιήσουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας τους.  

IV. Οι  μαθητές καλούνται να οργανώσουν και να  παρουσιάσουν μέσα από ένα θεατρικό  δρώμενο των τρόπων με τους 

οποίους οι άνθρωποι έχουν επωφεληθεί από τα έντομα ή πώς ο άνθρωπος δημιούργησε προβλήματα στο 

περιβάλλον και στην κοινωνία. Προτείνονται π ιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι μαθητές  

παγιδεύουν ζωντανούς οργανισμούς, π.χ. σαλιγκάρια και σχεδιάζουν την έρευνα τους  για να μελετήσουν πώς οι  

αβιοτικοί παράγοντες επηρεάζουν τον πληθυσμό των σαλιγκαριών ή ενός άλλου οργανισμού  στο σχολικό κήπο ή 

στην αυλή του σπιτιού. Συγκεκριμένα, οι μαθητές  λαμβάνουν μετρήσεις σε σχέση με αβιοτικούς παράγοντες που 

επικρατούν στην περιοχή (νερό, αέρας, έδαφος) καθώς και με την βιοποικιλότητα και τα συσχετίζουν με τον αριθμό 

και τα είδη των σαλιγκαριών. Αργότερα καλούνται  να συζητήσουν στην ομάδα τους και να πάρουν θέση σχετικά με 

προτεινόμενους τρόπους διαχείρισης ενός οικολογικού ζητήματος που σχετίζεται με τους αβιοτικούς παράγοντες 

στην περιοχή του σχολείου τους. Στο τέλος μετά από πολλές έρευνες και συζητήσεις  οι μαθ ητές δημιουργούν το 

δικό τους λαχανόκηπο ή βοτανόκηπο.  

Δημιουργία εκπαιδευτικού Παιχνιδιού μη τυπικής μάθησης  

Παρατηρώντας τις πιο πάνω δραστηριότητες είδαμε ότι μπορεί; Μέσα από ευχάριστες δράσεις να ενημερωθείς για 

αρκετά σημαντικά πράγματα σε όλες τις επιστήμες. Η δική μας προσπάθεια ήταν να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι 

που να κάνει τους μαθητές να μαθαίνουν μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας.   Δημιουργήσαμε έτσι ένα φανταστικό σενάριο για να τους βάλουμε όλους στο πνεύμα του παιχνιδιού 

και αρχίσαμε δουλειά πάνω στις καρτέλες για τη δική μας περίπτωση. Αφήσαμε μόνο 5 χωριά σε κάθε επαρχία για 

να μπορεί να είναι εύκολη όλη η ηλεκτροδότηση του νησιού σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βάλαμε πολέμους 

φανταστικές καταστροφές να κινούν το ενδιαφέρον του μαθητή τα οποία παρουσιάζουμε στην συνέχεια.  
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Φανταστικό Σενάριο για το παιχνίδι μας  

Βρισκόμαστε στο τριακοστό ένατο έτος μετά την Ενεργειακή Καταστροφή. Η Ενεργειακή Καταστροφή 

ολόκληρου του πλανήτη επήλθε το έτος 2050 μ.Χ., όταν όλα τα κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, και 

γενικά όλων των συμβατικών καυσίμων,  άρχισαν να εξαντλούνται επ ικίνδυνα. Οι μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, 

Ευρωπαϊκή Ένωση με κύριο μέτοχο τη Γερμανία, Ρωσία, Άραβες από τη Μέση Ανατολή και Αφρική, Κίνα κα ι 

Ινδία) αναλώθηκαν σε ένα πόλεμο συμφερόντων για την κατάκτηση των τελευταίων ενεργειακών κοιτα σμάτων. 

Μέσα από τις εχθροπραξίες αυτού του παγκόσμιου πλέον πολέμου, που επ ικράτησε σε όλη τη Γη,    σκοτώθηκε το 

95% του  πληθυσμού, χάθηκαν όλες οι συμβατικές πηγές ενέργειας (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο  κ.α.) Οι 

εναπομείναντες άνθρωποι επικεντρώνονται σε δράσεις με στόχο τη συστηματική αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Μάλιστα σε ένδειξη μνήμης αυτού του γεγονότος  ξεκίνησαν να αριθμούν πλέον τα χρόνια έχοντας ως 

αφετηρία την  Ενεργειακή Καταστροφή. Σήμερα είμαστε στο τριακοστό ένατο έτος μετά την Ενεργειακή 

Καταστροφή, που  σημειώνεται για λόγους συντομογραφίας ως  39 μ.Ε.Κ.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι άνθρωποι που έμειναν πλέον στον πλανήτη, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που διατίθενται σε κάθε γωνιά της γης και σε απεριόριστη ποσότητα.  Ως εκ τούτου  

άνοιξαν νέα εργοστάσια παραγωγής συσκευών, που λειτουργούσαν  με τις νέες  μορφές ενέργειας.  Στηρίχτηκαν 

στις έρευνες που είχαν γίνει πριν από την Ε.Κ., αλλά και σε νέες με εκπληκτικά αποτελέσματα.  

Η περιοχή της Μεσογείου, ως εκ τούτου και η Κύπρος, επλήγη από τη βιβλική αυτή  καταστροφή (από το 

τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, τόσο  οι δορυφόροι των Ρώσων, όσο και τα υποβρύχια των Γάλλων, είχαν 

φωτογραφικό υλικό που επ ιβεβαίωνε  ότι η  Κύπρος στις θαλάσσιες περιοχές ήταν πλούσια σε  φυσικό  αέριο). 

Παράλληλα υπήρχαν ενδείξεις ότι στη χερσαία της  περιοχή υπήρχαν μεγάλες ποσότητες κοιτασμάτων πετρελαίου). 

Επί πλέον ιδιαίτερο  ενδιαφέρον για την περιοχή αυτή επέδειξε  η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και έμμεσα οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έγιναν αρκετές εχθροπραξίες με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού της Κύπρου, να καταστραφούν όλες οι πηγές φυσικού αερίου, η δε εξόρυξη των κοιτασμάτων 

πετρελαίου κατέστη ανέφικτος. 

Οι εναπομείναντες κάτοικοι παρέμειναν  στις 6 επαρχίες του νησιού (Πάφο, Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, 

Αμμόχωστος και Κερύνεια). Επειδή δε λιγόστεψε ο αριθμός των κατοίκων κάθε χωριού, συμφώνησαν να 
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συγκεντρωθούν σε πέντε μόνο χωριά κάθε επαρχίας, όπως απεικονίζονται στο χάρτη. Κύρια ασχολ ία τους ήταν η 

γεωργία, η αλιεία, η κτηνοτροφία, και γενικά δουλειές που έχουν σχέση με τη Γη.  

Η μορφολογία του εδάφους της νήσου Κύπρου είναι ελαφρώς διαμορφωμένη μετά την καταστροφή, λόγω 

αλυσιδωτών μικρών  πυρηνικών εκρήξεων, που έγινε στην Κύπρο. Ανεπ ιβεβαίωτες πηγές υποστηρίζουν ότι 

υπήρχαν πυρηνικά όπλα σε περιοχές, που δεν ήλεγχε η Κυπριακή Δημοκρατία. Με την Ενεργειακή Καταστροφή  

διέρρευσε ένα ποσοστό πυρηνικής ενέργειας με αλλεπάλληλες υπόγειες εκρήξεις. Αποτέλεσμα  της διαρροής αυτής, 

σε πολλές περιοχές της ορεινής περιοχής του νησιού εγκλωβίστηκε  στο έδαφος μεγάλο ποσοστό  ενέργειας 

(γεωθερμική περιοχή).   

39 μ.Ε.Κ. οι κάτο ικοι των Επαρχιών σε μια συνδιάσκεψη αποφάσισαν να ηλεκτροδοτήσουν το νησί με τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του νησιού. Το  έργο ανέλαβαν  επιστημονικές επιτροπές , γ ια να εισηγηθούν μορφές 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι κατάλληλες για τη κάθε επαρχία.  

Η ομάδα σας είναι μια από αυτές τις επ ιστημονικές Επιτροπές.  

Καλείστε να αποφασίσετε τις μονάδες ενεργείας, που θα τροφοδοτηθεί όλο το  νησί, ώστε στο τέλος να είναι αυτάρκες   

σε ενέργεια. Μεταφορά ενέργειας μπορεί να γίνει ανάμεσα στις περιοχές της ίδιας επαρχίας μόνο. Αντίθετα 

απαγορεύεται αυστηρά η  μεταφορά ενέργειας σε άλλη επαρχία. Στόχος κάθε επαρχία να καταστεί α υτάρκης σε 

ενέργεια. 

Επί πλέον κάθε επιστημονική επ ιτροπή θα εφοδιαστεί εκτός από  την περιγραφή της σημερινής κατάστασης στο 

νήσο Κύπρο με:  

 Γενικές Μετεωρολογικές πληροφορίες για τη νήσο Κύπρο μετά την μεγάλη ενεργειακή Καταστροφή  

(Παράρτημα 1).  

 Χάρτη της Κύπρου με τα σημερινά χαρακτηριστικά της γεωλογίας και τοπογραφίας του νησιού. Στο χάρτη 

σημειώνονται τα πέντε κατοικημένα χωριά μ.Ε.Κ. κάθε επαρχίας  (Παράρτημα 2) .  

 Καρτέλες, που περιγράφουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις μονάδες που παράγονται και που 

είναι διαθέσιμες στην αγορά  (Παράρτημα 3).  

 Καρτέλες με τα χαρακτηριστικά της κάθε επαρχίας, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοίκων της: 

αριθμός  κατο ικιών κάθε χωριού και την πόλη κάθε επαρχίας. ( Προσοχή: η μεταφορά ενέργειας προς τις 

πόλεις είναι αναμενόμενη, αφού ο αριθμός των κατοίκων είναι μεγάλος) (Παράρτημα 4) 
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 Έντυπα. Σε αυτά θα  καταγραφεί επιστημονική αιτιολόγηση για τη χρήση συγκεκριμένης  ανανεώσιμης  

πηγής  ενέργειας, για να καταστεί αυτάρκες σε ηλεκτρική ενέργεια κάθε χωριό, κάθε  επαρχίας 

(Παράρτημα 5).   

Προθεσμία υποβολής των εισηγήσεων προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις  θα είναι η ώρα …………της …….Μαρτίου 

. Η επ ιλογή των επιστημονικών επιτροπών κάθε επαρχίας  αναμένεται να ανακοινωθεί η ώρα……  της ίδιας ημέρας.  

 

Το πιο πάνω φανταστικό σενάριο  μαζί με τα Παραρτήματα αποτελούν το  παιχνίδι το  οποίο ετοιμάσαμε και μέσα 

από την εφαρμογή του στο Λύκειο μας είδαμε τις οποιεσδήποτε ατέλειες και τις διορθώσαμε. Οι  συμμαθητές μας 

που έχουν παίξει το  παιχνίδι ήταν ενθουσιασμένοι και δήλωσαν ότι πρώτη φορά ένοιωσαν ωραία με ένα παιχνίδι 

που ταυτόχρονα τους έκανε να μαθαίνουν και στοιχεία για τις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας. Κάποιο ι άλλοι το 

βρήκαν δύσκολο και είπαν ότι έπρεπε να σκεφτούν αρκετά και να αποφασίσουν τι θα κάνουν σε αρκετά σημε ία. Το 

παιχνίδι ολοκληρωμένο θα αναρτηθεί στην ιστοσελ ίδα του σχολείου και του συντονιστή καθηγητή μας 

(www.nikolas-nikolaou.net)  

Επίλογος  

Μέσα από την δική μας ενασχόληση με την εργασία, την δημιουργία του ε κπαιδευτικού παιχνιδιού είδαμε και 

καταλάβαμε αρκετά για τη μη τυπική μάθηση αλλά και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προσπαθήσαμε να 

κάνουμε την εκπαίδευση χαρά με την δημιουργία αυτού του πρωτότυπου παιχνιδιού έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας 

να ενημερώνεται με αυτό τον διασκεδαστικό τρόπο. Στο Παράρτημα 1 μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την 

εφαρμογή αυτού του παιχνιδιού στη πράξη και στο Παράρτημα 2  τυπικές απαντήσεις από μια ομάδα μαθητών με 

τα φύλλα εργασίας συμπληρωμένα. Να αναφέρουμε ότι σε αυτό  το παιχνίδι ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει να 

σκεφτεί ευφάνταστους τρόπους ηλεκτροδότησης του νησιού και το καλύτερο είναι ότι δεν υπάρχει σωστή απάντηση 

και λάθος απάντηση ο καθένας προσπαθεί με τον τρόπο που καταλαβαίνει καλύτερα. Φυσικά μετά με την συζήτηση 

μπορεί να εμπεδώσουν καλύτερα όλα όσα χρειάζεται να μάθουν. Θα θέλαμε μέσα από αυτήν την εργασία να 

προωθήσουμε το παιχνίδι σε όσο το δυνατό περισσότερα σχολεία και όχι μόνο.  

 

 

http://www.nikolas-nikolaou.net/
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Παράρτημα 1: Γενικές Μετεωρολογικές πληροφορίες για την Νήσο Κύπρο 

μετά την Μεγάλη Ενεργειακή Καταστροφή.  

Γενικά το κλίμα της νήσου Κύπρου διαχρονικά ήταν  ήπιο, μεσογειακό με άφθονη 
ηλιοφάνεια ακόμη και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.  

 
 Μετά την Ε. Κ.: Το κλίμα της Κύπρου επηρεάζεται από τη γεωγραφική θέση του νησιού, 
από τη μορφολογία του εδάφους του και από τη γενική κυκλοφορία των αέριων μαζών. 

Αποτέλεσμα: το κλίμα άρχισε να γίνεται πιο τροπικό:   
           το καλοκαίρι 

 είναι θερμό και ξηρό 

  έντονη ηλιοφάνεια 

  εμφανίζονται ξαφνικές νεροποντές  

 
             το χειμώνα  

 το κλίμα είναι ήπιο;;;;;;;;;;;;  

  ιδιαίτερα βροχερό 

  ικανοποιητική ηλιοφάνεια 

   δυνατοί άνεμοι και μεγάλα κύματα στο Νοτιοδυτικό τμήμα της παραλίας 

της νήσου Κύπρου. 

Σημ.1. Το ακρωτήριο που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού μαστίζεται 
από μεγάλα κύματα καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.   

         
Ο χάρτης απεικονίζει εικόνα της Κύπρου μετά τη Μεγάλη Ενεργειακή Καταστροφή σε 

μια συνηθισμένη μέρα (ούτε βαρύς χειμώνας, αλλά ούτε βαρύ καλοκαίρι)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ  
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Παράρτημα 2: Χάρτης της Κύπρου μετά τη Μεγάλη Ενεργειακή Καταστροφή  
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Παράρτημα 3: Καρτέλες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

Γεωθερμική Ενέργεια 
 

Παραγωγή:  Το υπόγειο νερό θερμαίνεται από 

θερμά πετρώματα στη Γη (η μέση τιμή της 
θερμοκρασίας των πετρωμάτων στην Κύπρο είναι 

17οC). Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
κινήσει τις τουρμπίνες. Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα 
της μετατροπής  της κινητικής  ενέργειας σε ηλεκτρική.  

 
Πλεονεκτήματα: είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμη 

καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο. 

 
Μειονεκτήματα: διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μέρη 

του κόσμου. Πρέπει η θερμοκρασιακή διαφορά με το 
περιβάλλον να είναι μεγαλύτερη από 10οC 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον: αρνητικές  

επιπτώσεις  με την εγκατάσταση του εξοπλισμού που 

απαιτείται για να κατευθυνθεί ο  ατμός  στις τουρμπίνες  
 

 

Ενέργεια για την περίπτωσή μας: ένα 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  από 

γεωθερμική ενέργεια παράγει αρκετό ηλεκτρισμό για 
20 κατοικίες. Για να μπορέσει να γίνει χρήση αυτής της 

ενέργειας πρέπει να έχουμε θερμοκρασιακές 
διαφορές. Αν η θερμοκρασιακή διαφορά είναι 
μικρότερη των 10οC τότε παράγεται ηλεκτρισμός από 

τη μονάδα μόνο για 10 κατοικίες. 

 Αιολική Ενέργεια 

 
Παραγωγή:  ο άνεμος έχει τη δυνατότητα να  

γυρίζει τα  πτερύγια, που οδηγούν σε μια 
τουρμπίνα, η οποία με τη σειρά της  καταλήγει σε 

μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

Πλεονεκτήματα:  Όπου φυσάει ο άνεμος,  η 

ενέργεια παρέχεται και είναι συνεχής. Για να 
καλύτερη απόδοση απαιτούνται μεγαλύτερες 

ταχύτητες του ανέμου.  
 

Μειονεκτήματα:  Για να παραχθεί ένα υψηλό 

ποσό ενέργειας απαιτείται μεγάλος αριθμός 
τουμπίνων και λειτουργεί καλά μόνο σε περίοδο 

θυελλωδών  ανέμων.. 
 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον:    
Επιβάρυνση του περιβάλλοντος με την 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών 

 

 

 

Ενέργεια για την περίπτωσή μας:  δύο 

ανεμογεννήτριες παρέχουν αρκετή ηλεκτρική 

ενέργεια για 30 κατοικίες το χειμώνα και για 15 
κατοικίες το καλοκαίρι.   
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Ηλιακή Ενέργεια 
Παραγωγή: Παράγεται χρησιμοποιώντας την 

ενέργεια του ήλιου με δύο κύριους τρόπους:  
 Με ηλιακούς συλλέκτες οι οποίοι θερμαίνονται. 

Ακολούθως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
θέρμανση του νερού. 

 

 
 Με ηλιακά κύτταρα (φωτοβολταϊκά), τα οποία 

μπορούν να μετατρέψουν την ενέργεια του φωτός  
άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια. 
 

 
 

Πλεονεκτήματα:   ηλιακή ενέργεια είναι ελεύθερα 

διαθέσιμη, όποτε ο ήλιος λάμπει 
 

Μειονεκτήματα: οι ηλιακοί συλλέκτες απαιτούν 

συνεχή ηλιοφάνεια, εκτός εάν η ενέργεια μπορεί να 
αποθηκευτεί σε μπαταρίες.  
 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον: καμία επίδραση 

στο περιβάλλον. Προϋπόθεση,: μεγάλος χώρος για τα 

ηλιακά κύτταρα (φωτοβολταϊκά). 

Ενέργεια για την περίπτωσή μας: ένα 

σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων παράγει αρκετή 
ηλεκτρική ενέργεια για 10 κατοικίες το καλοκαίρι και 
για 5 κατοικίες τον Χειμώνα. 

 Παλιρροιακή ενέργεια 

Παραγωγή:  Η παραγωγή γίνεται 

τοποθετώντας ένα φράγμα κατά μήκος του 

στομίου και των εκβολών ενός ποταμού. Το 

παλιρροιακό νερό κινείται μέσα από τις τρύπες 

του φράγματος και ανεβαίνει σε ένα δεύτερο 

επίπεδο. Κατά την επιστροφή του, το κινούμενο 

νερό κινεί μια τουρμπίνα η οποία με τη σειρά της 

κινεί τη γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Πλεονεκτήματα:  Μπορεί να παραχθεί όπου 

υπάρχει παλίρροια. 

 

Μειονεκτήματα: υψηλό  κόστος για την 

κατασκευή των φραγμάτων. 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον:  Η τοποθέτηση 

του φράγματος, μπορεί να διαταράξει παλιρροϊκή 

ροή προς την ακτή και ως εκ τούτου τα θρεπτικά 

συστατικά και τους οργανισμούς του θαλάσσιου 

πλούτου.. 

Ενέργεια για την περίπτωσή μας: ένα ενιαίο 

φράγμα παρέχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για 25 

κατοικίες το χειμώνα και για 10 κατοικίες το 

καλοκαίρι. 



19 

 

Ενέργεια από βιοαέριο 
Παραγωγή: Το βιοαέριο παράγεται από την 

αποσύνθεση των φυτών και της ζωικής κοπριάς μέσα 
σε μια δεξαμενή. Το αέριο μεθάνιο που παράγεται 

καίγεται και η θερμότητα που απελευθερώνεται 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού, ο οποίος με 

τη σειρά του κινεί μια γεννήτρια για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Πλεονεκτήματα: Χρησιμοποιούνται μόνο οργανικά 

απόβλητα από φυτά, ζώα και τον άνθρωπο. 
Κατάλληλη για περιοχές με μεγάλες κτηνοτροφικές 

μονάδες που έχουν αρκετά οργανικά απόβλητα.  

Μειονεκτήματα: Η καύση του μεθανίου παράγει 

διοξείδιο του άνθρακα και άλλων ρύπων που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 
Επιπτώσεις στο περιβάλλον: Η ρύπανση του 

περιβάλλοντος που προκαλείται από την καύση.  

Ενέργεια για την περίπτωσή μας: μία μονάδα 

παραγωγής παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για 20 
κατοικίες. Προϋπόθεση να υπάρχουν κοντά στη 

περιοχή αρκετά οργανικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.  

 Ενέργεια από τα κύματα  
 
Παραγωγή: Μπορεί να παραχθεί με την 

τοποθέτηση σημαδούρες στο νερό, που με το 

κινητήρα που διαθέτουν, μετατρέπουν την κίνηση 
των κυμάτων σε κάθετη κίνηση μέσα στη 

σημαδούρα. Η κατακόρυφη κίνηση κινεί μια 
τουρμπίνα, η οποία με τη σειρά της κινεί μια 
γεννήτρια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 
Πλεονεκτήματα: η ενέργεια παρέχετε 

συνεχώς, όταν υπάρχουν κύματα.  

 
Μειονεκτήματα: Απαιτείται μεγάλος αριθμός 

από σημαδούρες για να παραχτεί αρκετός 
ηλεκτρισμός για την ηλεκτροδότηση μιας πόλης. 
Εργάζονται ικανοποιητικά μόνο όταν υπάρχουν 

μεγάλα κύματα.  

 
Επιπτώσεις στο περιβάλλον: ελάχιστη 

επίδραση που προκαλείται μόνο όταν υπάρχουν 
πολλές σημαδούρες που επιπλέουν στο νερό. 

Ενέργεια για την περίπτωσή μας: 10 

σημαδούρες παρέχουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια 
για 5 κατοικίες το καλοκαίρι και για 10 κατοικίες το  

Χειμώνα. 
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Ενέργεια από βιομάζα 
 
Παραγωγή: Παράγεται από στερεά οργανικά υλικά 

που καίγονται. Η θερμότητα που εκλύεται 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού, ο οποίος με 
τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

λειτουργία μιας γεννήτριας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στερεά οργανικά υλικά 
μπορεί να είναι πριονίδια, ξερά φύλλα, φύκια κλπ. 

 
 
Πλεονεκτήματα: Τα φυτά ανανεώνονται συνέχεια 

και μπορούν να αναπτύσσονται συνεχώς.  
 

Μειονεκτήματα: Κατά τη καύση των στερεών 

οργανικών υλικών παράγεται διοξείδιο του άνθρακα 
και άλλοι ατμοσφαιρικοί ρύποι, που συμβάλλουν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 
Επιπτώσεις στο περιβάλλον: Η ρύπανση που 

προκαλείται από την καύση. 

 

Ενέργεια για την περίπτωση μας: Μια μονάδα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παράγει αρκετή 

ηλεκτρική ενέργεια για 25 κατοικίες. Για να μπορεί να 
είναι συνεχής η λειτουργία της  πρέπει να υπάρχουν 

κοντά στη περιοχή στερεά οργανικά υλικά σε 
ποσότητες. 

 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 
 

Παραγωγή: Η πτώση του νερού που μπορεί 

να εκτραπεί από ένα ποτάμι ή ένα φράγμα 

(μεταβολή στη δυναμική ενέργεια) μπορεί να 
γυρίσει ένα τροχό νερού ή μια τουρμπίνα. Στην 

ουσία μετατρέπουν τη δυναμική ενέργεια του 
νερού σε κινητική και την κινητική μέσω μιας 
γεννήτριας σε ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Πλεονεκτήματα: Εάν υπάρχει ικανοποιητική 

βροχόπτωση, πάντα θα υπάρχει νερό για να 
παράγει ενέργεια. 
 

Μειονεκτήματα: κατάλληλο μόνο για 

λοφώδεις περιοχές με ποτάμια. 

 

 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον: Υπάρχουν 

κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 
εκτροπή των ποταμών. Αυτό μπορεί να 

διαταράξει την οικολογία και τη γονιμότητα της 
περιοχής των κοντινών εκτάσεων με τον ποταμό.  
 

Ενέργεια για την περίπτωσή μας: Ένας 

ενιαίος υδροηλεκτρικός σταθμός παρέχει αρκετή 

ηλεκτρική ενέργεια για 40 κατοικίες αν υπάρχει 
συνεχής ροή του νερού.  
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Παράρτημα 4: Καρτέλες για τις επαρχίες  
Δειγματικές καρτέλες για δύο επαρχίες μόνο (στο παιχνίδι υπάρχουν καρτέλες για όλες τις επαρχίες) 

Επαρχία Λεμεσού 
 
Τοποθεσία: Βρίσκεται στο κεντρικό νότιο άκρο 

του νησιού. Κατοικούνται τέσσερα χωριά: 

Πισσούρι, Πλάτρες, Επισκοπή, Αγρός και η πόλη  
της  Λεμεσού. Η πόλη της Λεμεσού αναπτύσσεται 

συνεχώς.  
 

 
Γεωγραφία: γη με χαμηλό υψόμετρο, επίπεδη και 

εύφορη. Κοντά στη Λεμεσό και δίπλα από το χωριό 
Επισκοπή εκβάλλει  ο γνωστός ποταμός Κούρρης 
στον οποίο, μετά τη μεγάλη Ενεργειακή Καταστροφή, 
αυξήθηκε σημαντικά η ποσότητα του νερού, που 
καταλήγει στην θάλασσα. Τα νερά φουσκώνουν συχνά 
στις εκβολές του ποταμού, λόγω της παλίρροιας της 
θάλασσας.   Κοντά στη θάλασσα βρίσκονται στο 
σύνολο δύο χωριά, το Πισσούρι και η Επισκοπή. Στο 
βορειοανατολικό τμήμα της επαρχίας βρίσκεται μέρος 
της ζεστής γεωθερμικής περιοχής, που αναπτύχθηκε 
μετά την Ε.Κ.. Δύο χωριά βρίσκονται στην ορεινή 

περιοχή της Επαρχίας, οι Πλάτρες και ο Αγρός.  
Συνολικός πληθυσμός επαρχίας Λεμεσού: 

2000 κάτοικοι 

Κάτοικοι της πόλης της Λεμεσού: πέραν των 1000  
Σπίτια: 

 60 κατοικίες  κάθε χωριό 

 400 κατοικίες η πόλη της Λεμεσού 
Επαγγέλματα των κατοίκων της:  

Λεμεσός: Ψάρεμα, εμπόριο , ναυτιλία, γεωργία     
Πλάτρες και Αγρός:  κυνήγι, κτηνοτροφία  

 Επαρχία Πάφου 
 

Τοποθεσία: Δυτικό τμήμα του νησιού.  

Κατοικούνται τέσσερα χωριά : Πόλη Χρυσοχούς, 

Πέγεια, Παναγιά, Τίμη και η πόλη της Πάφου 
 

 
 

Γεωγραφία: Αρκετές πεδινές περιοχές με το 

ένα χωριό να βρίσκεται στη ορεινή περιοχή της 

Επαρχίας (Παναγιά). Τα περισσότερα χωριά και η 
Πάφος βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.  Η 

περιοχή μεταξύ των χωριών Πέγειας και Πόλης 
Χρυσοχούς είναι γεμάτη από Δάση (Δάσος 
Πάφου και Δάσος Ακάμα).  

 

Συνολικός πληθυσμός: 1000 κάτοικοι 

Κάτοικοι της πόλης της Πάφου: περισσότεροι από 
500. 
 

Σπίτια: 30 κατοικίες κάθε χωριό 

 200 κατοικίες η πόλη της Πάφου 

 
Επαγγέλματα των κατοίκων:  κτηνοτρόφοι, 

γεωργοί, αλιεία, εμπόριο, ναυτιλία.   
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Παράρτημα 5: Καρτέλες για συμπλήρωμα από τις ομάδες  
Δεν θα μπουν όλες οι καρτέλες αλλά μόνο δειγματικές λόγω περιορισμού των σελίδων , θα βάλουμε 

μόνο δύο καρτέλες από το παιχνίδι, μια δειγματική για μια επαρχία (υπάρχουν καρτέλες για όλες τις 

επαρχίες  και την τελική).  

 

Γενικό Πλάνο μελέτης της εργασίας  
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Παράρτημα 6: Φωτογραφίες από την εφαρμογή του παιχνιδιού  

  

  

Παράρτημα 7: Απαντήσεις που παραδόθηκαν από μια ομάδα (τυπικές δειγματικές απαντήσεις 

διαφορετικές για κάθε ομάδα με τις δικές τους προτάσεις και για κάθε επαρχία)  

 

 


