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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 
Η ενέργεια βρίσκεται παντού γύρω μας. Όταν περπατάμε χρειαζόμαστε ενέργεια, για να 

θέσουμε σε κίνηση το σώμα μας. Όταν μαγειρεύουμε φαγητό, χρειαζόμαστε ενέργεια, για να 

μετατρέψουμε τα ωμά συστατικά σε νόστιμο γεύμα. Καθημερινά παρακολουθούμε 

τηλεόραση, ακούμε μουσική, χρησιμοποιούμε νερό, σερφάρουμε στο διαδίκτυο και ανάβουμε 

φώτα. Προκειμένου να τα κάνουμε όλα αυτά, καταναλώνουμε ενέργεια.  

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Η ενέργεια υπολογίζεται σε joule (βλέπε το Διεθνές Σύστημα Μονάδων – SI). Η Ισχύς (P) 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει το ρυθμό μετατροπής της ενέργειας · μετριέται σε watt. 

Ένα watt ισούται με 1 joule ανά δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι σε μία ώρα, μια μηχανή 

ισχύος 1 kW απαιτεί 1ώρα x 1kW = 1 kWh (κιλοβατώρα) ή 3.600.000 joule (3.600 δευτ. x 

1.000 W).  

 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2  

 
Ο άνθρακας είναι το τέταρτο κατά σειρά στοιχείο που βρίσκεται σε αφθονία στο σύμπαν και 

δομικό υλικό όλων των έμβιων οργανισμών στη γη. Το σώμα μας, για παράδειγμα, 

απαρτίζεται κατά 18% από άνθρακα. Τα ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό 

αέριο και το κάρβουνο δημιουργούνται από τα απομεινάρια οργανισμών που παγιδεύτηκαν 

Τι ξέρετε για 
την ενέργεια;  
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κάτω από την επιφάνεια της γης εκατομμύρια χρόνια πριν. Ο άνθρακας που περιλαμβάνεται 

στα ορυκτά αυτά καύσιμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, τόσο για βιομηχανική 

όσο και ιδιωτική χρήση. Ο άνθρακας αλληλεπιδρά με το οξυγόνο και σχηματίζει διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2). Όταν καίμε ορυκτά καύσιμα, απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες CO2 

στην ατμόσφαιρα.  

Το CO2 αποτελεί ένα από τα βασικότερα και πιο γνωστά αέρια του θερμοκηπίου. Τα αέρια 

αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση μέρους της ενέργειας που απελευθερώνεται από την 

επιφάνεια της γης, εμποδίζοντάς την να πάει προς το διάστημα. Ως αποτέλεσμα, η 

ατμόσφαιρα της γης θερμαίνεται. Αυτό είναι γνωστό ως φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το CO2 

ανέκαθαν υπήρχε στην ατμόσφαιρα και είναι ο λόγος που υπάρχει το κλίμα μας. Ωστόσο, η 

ανθρώπινη δραστηριότητα έχει οδηγήσει σε σημαντικά αυξημένα επίπεδα, γεγονός που 

προκαλεί την αλλαγή του κλίματος και επιβάλλει την ανάληψη δράσης και την ευφυέστερη 

χρήση της ενέργειάς μας.  

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια περιορίζοντας την κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος και της θέρμανσης. Μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε ενέργεια έμμεσα, 

αν κάνετε ενημερωμένες επιλογές σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις, το νερό και 

φαγητό, μέσω της διαχείρισης αποβλήτων κλπ. Κατανάλωση λιγότερης ενέργειας 

ισούται με λιγότερες εκπομπές CO2.  

 

Συνεχίστε να διαβάζετε τη σχετική με την ενέργεια κατηγορία θεμάτων τους επόμενους 

μήνες, για να μάθετε περισσότερα!  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 Προσπαθήστε να διατυπώσετε έναν ορισμό της ενέργειας.  

 Συντάξτε μια λίστα δέκα πραγμάτων που κάνετε σε καθημερινή βάση και τα οποία 
απαιτούν ενέργεια. Μπορείτε να ονομάσετε το είδος της ενέργειας που απαιτούν;  

 Σκεφτείτε αναφορικά με την ενέργεια που χρησιμοποιούσαν οι γονείς σας ή οι 
παππούδες σας, όταν ήταν στην ηλικία σας. Τι έχει αλλάξει; Μπορείτε, επίσης, να 
συγκρίνετε την ενέργεια που καταναλώνετε με εκείνη που χρησιμοποιεί ένας 
συνομήλικός σας σε μια χώρα του τρίτου κόσμου.  
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 Ποιες είναι οι κύριες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ενέργειας στη χώρα σας;  

 Αποτυπώστε διαφορετικές πηγές ενέργειας και διαφοροποιήστε μεταξύ ανανεώσιμων 
και μη ανανεώσιμων.  

 Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς διαθέσιμη ενέργεια (χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς 
θέρμανση…). Πώς θα άλλαζε η ζωή σας;  

 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ενεργειακής αποδοτικότητας και της διατήρησης 

ενέργειας;  

 Ρίξτε μια ματιά στο σύστημα θέρμανσης του σχολείου και τους μετρητές του 

ηλεκτρικού και φυσικού αερίου. Πάρτε φωτογραφίες, αναλύστε και συζητήστε.  

 Χρησιμοποιήστε το ερωτηματολόγιο του U4energy, για να εκτιμήσετε την τρέχουσα 

χρήση ενέργειας στο σχολείο και στο σπίτι.  

 Κάντε έλεγχο στο σχολείο σας και εντοπίστε πού κατασπαταλάται ενέργεια. Ποια είναι 

τα αποτελέσματα; Κάντε ανάλογους ελέγχους στο σπίτι και κατόπιν συζητήστε πώς 

θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια καλύτερα, τόσο στο σχολείο όσο 

και στο σπίτι.  

 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

 
Αναζητήστε πόρους σχετικούς με την ενέργεια στη γλώσσα σας στα:  
 

 Βάση δεδομένων για την Ενεργειακή Εκπαίδευση στη Γωνιά του Παιδιού: 

 
 

 Κλιματική αλλαγή:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 Αποθήκη πόρων του U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 
1. Υπάρχουν δύο μορφές ενέργειας, η δυναμική και η κινητική. Η δυναμική ενέργεια αποτελεί 

αποθηκευμένη ενέργεια, ενώ η κινητική ενέργεια οφείλεται στην κίνηση.  
 

2. Σε 24 ώρες ένας λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 watt καταναλώνει 2,4 kW h (κιλοβατώρες)  
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm
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3. Το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι ορυκτά καύσιμα, που σχηματίστηκαν 
από οργανισμούς που ήταν κάποτε ζωντανοί και οι οποίοι θάφτηκαν κάτω από την επιφάνεια 
της γης εκατομμύρια χρόνια πριν.  

 

4. Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη πηγών ενέργειας, οι ανανεώσιμες και οι μη ανανεώσιμες.  
 

5. Η Αιολική, Ηλιακή, Υδραυλική, Γεωθερμική ενέργεια και η Βιομάζα είναι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας · η παροχή τους είναι απεριόριστη και μπορούν να αναπληρωθούν.  

 

6. Οι τροφές αποθηκεύουν «χημική» ενέργεια. Το σώμα σας μετατρέπει αυτήν την ενέργεια σε 
άλλες μορφές ενέργειας, όπως σε κινητική ενέργεια που σας επιτρέπει να κινείστε, να 
περπατάτε, να τρέχετε και να παίζετε!  
 
 
 


