ΚΑΛΥΤΕΡΡΗ ΖΩΗ – Ενέργεια
Κείμενο γγια τον εκπ
παιδευτικό
Η έέννοια της ενέργειας,
ε
οι πηγές κααι οι μορφέ
ές ενέργειας, ο κύκλοςς του άνθρ
ρακα,
και η διατάραξή τους απ
πό τις εκπ
πομπές αερ
ρίων του θερμοκηπίω
θ
ων εξαιτίας της
καύσης ορυκτώ
ών καυσίμω
ων, η έννοοια και ο μορφές τω
ων Ανανεώ
ώσιμων Πη
ηγών
Ενέργειας καιι η Κλιματικ
κή αλλαγή ή Φαινόμενο
ο του Θερμ
μοκηπίου, εείναι οι βασ
σικές
γνώ
ώσεις που πρέπει
π
να έχουν οι μαθ
θητές σας για να αποκτήσει νόημμα η δράση σας
στονν τομέα της εξοικόνομ
μησης ενέρργειας. Απο
ολύτως χρή
ήσιμη και απ
παραίτητη είναι
ε
και η έννοια το
ου οικολογικ
κού αποτυπ
πώματος κα
αι, πιο συγκεκριμένα, ττου ενεργεια
ακού
απο
οτυπώματος
ς ή αποτυπώ
ώματος άνθ
θρακα.
Βεβ
βαιωθείτε ότι
ό οι μαθηττές σας γνω
ωρίζουν καιι μπορούν να
ν ανακαλέσσουν τα βα
ασικά
για την ενέργεεια. Ένας απλός
α
τρόπ
πος είναι το
ο παιχνίδι «φτιάξτε
«
τηην αλυσίδα της
ενέρ
ργειας» που
υ θα βρείτε
ε εδώ.
Μοιιράστε από μία κάρτα σε έναν μμαθητή και ζητήστε τους να μποούνε στη σειρά
σ
ξεκινώντας απ
πό τον γλόμπ
πο. Τι υπάρρχει πίσω από
α το φως και το κάνεει να ανάβει; Οι
μαθ
θητές θα φτάσουν
φ
ως
ς τον λιγννίτη, το κυ
υριότερο ορ
ρυκτό καύσσιμο στο οποίο
βασ
σίζεται η ηλλεκτροπαρα
αγωγή στηνν Ελλάδα. Οι
Ο τελευταίες δυο εικκόνες, τα ξερά
ξ
δένττρα και η χέρσα
χ
γη είναι
ε
πιο δύύσκολες. Μπορούν
Μ
να ερμηνευτοούν με πολλ
λούς
τρόπ
πους, ωθήσ
στε όμως το
ους μαθητέές να σκεφττούν πώς και
κ πότε σχ
χηματίστηκα
αν τα
ορυκτά καύσιμα. Οι εικόνες
ε
αυυτές λοιπό
όν αναφέρο
ονται στηνν εποχή που
σχη
ηματίστηκανν οι γαιάνθ
θρακες στο υπέδαφος, από τα υπολείμματτα φυτικών και
ζωικών οργαννισμών που
υ θάφτηκανν κάτω απ
πό τη γη την εποχήή των έντο
ονων
ανακατατάξεωνν του φλοιού της Γηης. Εξηγού
ύμε ότι η διαδικασία
δ
αυτή διήρκ
κεσε
δισεεκατομμύρια
α χρόνια, ενώ η εξόρυυξη των γα
αιανθράκων και η εκμεετάλλευσή τους
τ
για παραγωγή ενέργειας (η
( Βιομηχαννική Επανά
άσταση) είνα
αι πρόσφατοο γεγονός στην
Ιστο
ορία της Γη
ης. Ρωτάμε τους μαθηττές σε ποια εικόνα εντοπίζεται τοο πρόβλημα που
προ
οκαλεί την Κλιματική
Κ
Αλλαγή.
Α
Η εεικόνα του εργοστασίο
ου της ΔΕΗ
Η με τον κα
απνό
που
υ εκλύεται από το φο
ουγάρο συννοψίζει τηνν απελευθέρωση του διοξειδίου του
άνθ
θρακα στην ατμόσφαιρα
α. Αναφερόόμαστε στη διατάραξη του κύκλοου του άνθρ
ρακα
και στο Φαινόμ
μενο του Θερμοκηπίο
Θ
ου εξαιτίας της υπερσ
συγκέντρωσσης αερίων του
θερμοκηπίου στην
σ
ατμόσφ
φαιρα.
Ρωττάμε τους μαθητές τι μπορούμεε να αλλάξο
ουμε σε αυ
υτή την αλλυσίδα ώστε
ε να
έχουμε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τιςς εκπομπές
ς διοξειδίου
υ του άνθραακα. Οι μαθητές
πρέέπει να ανα
αφερθούν στις
σ
Ανανεώ
ώσιμες Πη
ηγές Ενέργε
ειας και ναα αλλάξουν την
εικό
όνα του λιγγνίτη με εικ
κόνες ΑΠΕ
Ε. Πρέπει να
ν σκεφτού
ύν επίσης ννα αλλάξουν τη
συμβατική λάμπ
πα με λάμπα
α εξοικονόμμησης ενέργγειας.
έ
«οικ
κολογικό απ
ποτύπωμα»
» και
Συννεχίστε με έναν καταιγισμό ιδεώ ν για τις έννοιες
«απ
ποτύπωμα άνθρακα».
ά
Ξεκαθαρίστε
Ξ
ε και αυτές τις έννοιες
ς και είστε έέτοιμοι επίπ
πεδο
για να συνεχίσεετε στην αν
νάληψη δράσσης.

-

Η δ
διαδικασία είναι απλή.. Σας δίνουυμε εδώ μια παλέτα ιδεών για δράση σε τρία
επίπ
πεδα:
• στο σχο
ολείο μαζί σας,
σ
• στο σπίτι με την οιικογένεια τοους ή
• στην γειτονιά
γ
όπ
που οι ίδιοοι θα’ ναι πρεσβευτ
τές της π
προστασίας του
περιβάλλλοντος και της αλλαγήής τρόπου ζωής.
ζ
Δενν είσαστε υπ
ποχρεωμένο
οι να κάνετεε όλες τις δράσεις.
δ
αλλ
λά όσες και όποιες θέλ
λετε,
όπο
οιες πιστέψεετε ότι θα "μιλήσουν" σστα παιδιά, όποιες επιλ
λέξουν τα ίδδια τα παιδιιά.
Αυττό που θέλουμε σίγο
ουρα από εσάς είναι να εμπνε
εύσετε τα παιδιά και να
κατα
αγράψετε με
μ όποιον τρόπο
τ
μπορ είτε (φωτο
ογραφίες, βίντεο, αφήγγηση, blog κλπ)
τις δράσεις σας
ς και να μας
ς ενημερώννετε, να ανε
εβάζετε στο
ο ΤΟ ΕΚΑΝ
ΝΑ ντοκουμέντα
τωνν δράσεωνν εξοικονό
όμησης ενέέργειας πο
ου αναλαμ
μβάνουν. Ε
Εμείς θα σας
ενημ
μερώνουμε τακτικά για
α τα νέα τοου δικτύου, τις εκδηλώ
ώσεις και τιις ευκαιρίες
ς για
δράση που θα
α υπάρχου
υν είτε σε τοπικό είτε σε πανελλαδικό επίπεδο, τους
τ
διαγγωνισμούς στους οποίους τα πααιδιά θα λά
άβουν μέρο
ος, τις εκκκλήσεις που
υ θα
μπο
ορούν να υπογράφουν
υ
και να διαακινούν. Με
είνετε λοιπό
όν συντονισσμένοι και Καλή
Κ
Αρχ
χή!
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ς Κλιματικήής Αλλαγής
Για να εξηγήσεετε τις βασικές έννοιεςς της Ενέργγειας και της
αξιο
οποιήστε αυ
υτή την παρουσίαση.
Eπίσ
σης αξιοποιήστε αυτό το υλικό:
Bing
go για το κλλίμα
Επιδ
δαπέδιο παιχνίδι για το
ο κλίμα
Υπο
ολογίστε το ενεργειακό
ό σας αποτύύπωμά
Πλη
ηροφορίες για
γ ενήλικες
ς θα βρείτε εδώ:
Εκσ
στρατεία για
α την κλιματτική αλλαγή (WWf Ελλλάς)
Καθ
θαρή Ενέργεεια (WWF Ελλάς)
Ε
και
και πολύ παιδα
αγωγικό υλικ
κό που θα β
βρείτε εδώ::
Εκπ
παιδευτικό υλικό
υ
για κλ
λίμα & Ενέρ γεια (WWF
F Ελλάς)
Δρά
άση για το κλίμα
κ
(Μεσό
όγειος SOS
S)
Εκπ
παιδευτικό υλικό
υ
για τις
ς ΑΠΕ (ΚΑ
ΑΠΕ)
Υπο
ολογίστε το οικολογικό αποτύπωμ α του σχολε
είου σας (Δ
Δ/σνη Αβαθ
θμιας
Εκπ
παίδευσης Σερρών)
Σ
Επιμ
μείνετε στη
ην έννοια το
ου κρυμμένοου αποτυπώ
ώματος άνθ
θρακα που π
περιέχεται στα
σ
αγαθ
θά που καταναλώνουμε, στα τρόφ
φιμα, τα ρού
ύχα, στα σκο
ουπίδια πουυ πετάμε… Είναι
Ε
η εννέργεια και οι αντίστοιχ
χες εκπομπ
πές διοξειδίου του άνθρ
ρακα που κρ
κρύβεται στη
η
διαδ
δικασία παρ
ραγωγής των αγαθών ( εργοστάσια, μεταφορικ
κά μέσα, συσσκευασίες
προ
οϊόντων, για
α όλα χρειάσ
στηκε να δααπανηθεί εννέργεια, συν
νήθως παρααγόμενη από
ό
ορυκτά καύσιμα
α). Η ανακύ
ύκλωση έχειι σημασία κα
αι για την εξοικονόμησση ενέργειας
ς,
καθ
θώς η παραγγωγή προϊόντων από αανακυκλωμέ
ένα υλικά στ
τοιχίζει λιγόότερο σε
ενέρ
ργεια από ό,τι
ό η αντίσττοιχη παραγγωγή από φυσικές πρώ
ώτες ύλες. Σ
Στην
πρα
αγματικότηττα κάθε τι που
π κάνουμεε στην καθη
ημερινή μας ζωή έχει φ
φανερή και
κρυμμένη ενέργγεια, φανερ
ρό και κρυμμμένο αποτύπ
πωμα άνθρα
ακα.
α γραφείο Περιβαλλοντ
Π
τικής Εκπαίίδευσης της
ς Διεύθυνση
ης στην οποοία ανήκει το
τ
Στα
σχολείο σας ή και στο ίδιο
ο το σχολεί ο σας θα πρ
ρέπει να υπ
πάρχει και ττο CD rom «Το
«
κλίμ
μα είναι στο
ο χέρι σου» του WWF Ελλάς. Έχε
ει διανεμηθε
εί στα γραφ
φεία Π.Ε. κα
αι
από
ό κει στα σχ
χολεία.
Δείττε ακόμη τη
ην ταινία The
Th age of st
stupid (Η επ
ποχή των ηλιθίων
ηλ
) Γιαα μαθητές 111+
Παιιχνίδια στο διαδίκτυο:
Το εεργαστήριο ενέργειας
Οι β
βροχοποιοί
Τα π
παιχνίδια το
ου climate action

-

