
 

    Σχολ. Έτος  2013- 2014 

    1ο  ΕΠΑ.Λ.  ΑΘΗΝΩΝ           Τάξη Β΄ Τομέας Ηλεκτρολογικός  

                                              

     

            
 

          

         ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Στοιχεία υπεύθυνων εκπαιδευτικών:  

Λάμπρος Γιουγκατλής ΠΕ17.03 

Ελευθερία Πριοβόλου ΠΕ17.03 

     

 
    Α. Σκοπός: Να κατανοήσουν οι μαθητές την διαδικασία 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την επίδραση αυτής της 

διαδικασίας στο περιβάλλον. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

είναι: 1) Ποια είδη ΣΠΗΕ υπάρχουν, 2) Ποια μορφή ενέργειας , 
μετατρέπεται σε ηλεκτρική, στο κάθε είδος ΣΠΗΕ, 3) Που 

εγκαθίστανται οι ΣΠΗΕ και γιατί, 4) Πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του κάθε είδους ΣΠΗΕ, 5) Τι μορφή τάσης παράγεται 

στους ΣΠΗΕ και 6) Ποιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες. 
 

ΣΠΗΕ: Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

    Β.  Αιτιολόγηση: Να γνωρίσουν οι μαθητές του ηλεκτρολογικού 
τομέα : 1) πως παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια, 2) ποιες μορφές 

ενέργειας μετατρέπονται σε ηλεκτρική, 3) ποιες μορφές ενέργειας 

είναι ανανεώσιμες, 4) ποιες μορφές ενέργειας επιβαρύνουν το 

περιβάλλον και με ποιο τρόπο. 

 
    Γ.  Ενδεικτική περιγραφή: Οι μαθητές θα μάθουν να 

συνεργάζονται με συμμαθητές τους. Αφού χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, 

η κάθε ομάδα θα αναλάβει να  διερευνήσει μια κατηγορία ΣΠΗΕ, 

(θερμικούς - υδροηλεκτρικούς - αιολικούς - ηλιακούς- 
γεωθερμικούς) 

 

    Δ.   Αναμενόμενα αποτελέσματα: Συλλογή γνώσεων και 

πληροφοριών για το θέμα και ευαισθητοποίηση για την επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος. 

 

 



 

   

 
 

 

 

   Ε.   Πόροι- υλικά- εξοπλισμός : Οι μαθητές αποφάσισαν να 
χρησιμοποιήσουν ίδια μέσα και πόρους.  

 

   

   
 

 

 

 
   ΣΤ. Βιβλιογραφία- δικτυογραφία:   

            

         Διαδίκτυο. 

         Παραγωγή Ηλ. Ενέργειας  Βουρνάς Κ. 

         Συστήματα Ηλ. Ενέργειας Παπαθανασίου Σ. 
         Συστήματα Ηλ. Ενέργειας Γ. Γιαννακόπουλος 

         Συστήματα Ηλ. Ενέργειας Δ. Λαμπρίδης- Π. Ντοκόπουλος 

                                                  

    Σημείωση: Θα γίνει προσπάθεια από 2 ομάδες μαθητών , να 
κατασκευάσουν ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκό στοιχείο.      

                                                

 

                                                 
 

 

 

 

 
 

1ο ΕΠΑ.Λ.  ΑΘΗΝΩΝ                                      Σχ. Έτος : 2013-2014 

 

Ημερολόγιο Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας Β’ Ηλεκτρολόγων 
 

1η  - 2η  εβδομάδα 

 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους καθηγητές τους, για το μάθημα 
της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας, πως θα διεξαχθεί και να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους. 

 

3η – 5η  εβδομάδα 
 



Οι μαθητές κατέθεσαν τις προτάσεις τους που ήταν: a) Βιοκλιματικό 

σπίτι, β) ανεμογεννήτριες, γ) φωτοβολταϊκά συστήματα, δ) 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και περιβάλλον. Ύστερα  από 
συζήτηση επί των προταθέντων θεμάτων, αποφασί – 

-στηκε ,  το θέμα του βιοκλιματικού σπιτιού. Διαπιστώθηκε όμως πως 

για άλλη ομάδα του σχολείου, είχε εγκριθεί το βιοκλιματικό σπίτι και 

τελικά έγινε η επιλογή της πρότασης : Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και η επίδραση στο περιβάλλον.  

 

6η – 7η εβδομάδα 

 
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, που η κάθε μια, ανέλαβε να 

ερευνήσει ένα είδος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

δηλαδή, μια ομάδα θα ερευνήσει τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, 

άλλη ομάδα θα ερευνήσει τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, άλλη 
ομάδα θα ερευνήσει τους αιολικούς σταθμούς, άλλη ομάδα θα 

ερευνήσει τους ηλιοηλεκτρικούς σταθμούς.  

 

8η – 9η εβδομάδα   Παρουσίαση των ηλιοηλεκτρικών σταθμών, 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  (με κάτοπτρα  και  φωτοβολταϊκά 
στοιχεία ), από την ομάδα, στους συμμαθητές τους. 

 

 

10η – 12η εβδομάδα  Παρουσίαση των αιολικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, από την ομάδα στους συμμαθητές τους. 

 

 

13η – 14η εβδομάδα   Παρουσίαση των υδροηλεκτρικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από την ομάδα στους συμμαθητές 

τους. 

 

. 

 
15η εβδομάδα   Παρουσίαση των θερμοηλεκτρικών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από την ομάδα στους συμμαθητές 

τους. 

 
 

 

 

16η – 18η  εβδομάδα  Αναζήτηση στο εμπόριο, υλικών για τη 
κατασκευή, ανεμογεννήτριας  σε μοντέλο και  φωτοβολταϊκού 

στοιχείου για σύνδεσή του με ηλεκτρικό καταναλωτή σε μοντέλο. 

 

 
 

 



19η εβδομάδα  Αγορά των υλικών για τις προαναφερόμενες 

κατασκευές. 

 
 

 

20η εβδομάδα  Συναρμολόγηση των αγορασθέντων υλικών και 

δοκιμή λειτουργίας τους. 
 

 

 

 
21η εβδομάδα  Πρόβα παρουσίασης της εργασίας από τους μαθητές 

και οδηγίες για καλύτερη παρουσίαση. 

 

 
22η εβδομάδα  Παρουσίαση της όλης εργασίας των μαθητών της Β’ 

Ηλεκτρολόγων, σε συμμαθητές τους των Α’ και Β’ τάξεων, παρουσία 

σχολικών συμβούλων και του Διευθυντή του σχολείου.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΕ  ΘΕΜΑ: 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από μετατροπή, άλλων μορφών 

ενέργειας, όπως: i) θερμική ,ii) υδραυλική, iii) αιολική, iv) ηλιακή. 

  

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Σε αυτούς, μετατρέπεται η θερμική ενέργεια σε κινητική, μέσω 

μηχανών εξωτερικής καύσης (ατμοστρόβιλοι), ή μηχανών 

εσωτερικής καύσης (μηχανές diesel- αεριοστρόβιλοι) και αυτή σε 

ηλεκτρική εναλλασσόμενης μορφής, μέσω εναλλακτήρων. 
Πλεονέκτημα αυτών των σταθμών είναι, ότι μπορεί να 

κατασκευασθούν, για πολύ μεγάλες ισχύς.  Μειονεκτήματα αυτών 

των σταθμών είναι: η αλόγιστη ρύπανση, του αέρα, του εδάφους, 



του υπεδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα ,επίπτωση στην υγεία των 

ανθρώπων (καρκίνος αναπνευστικού- λευχαιμία), και ταυτόχρονη 

μείωση των αποθεμάτων της καύσιμης ύλης. Επίσης η εκκίνησή 
τους, από την ψυχρή κατάσταση στη πλήρη λειτουργία, είναι 

χρονοβόρος. 

  

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Σε αυτούς, μετατρέπεται η υδραυλική ενέργεια σε κινητική, μέσω 

υδροστροβίλων και η κινητική σε ηλεκτρική εναλλασσόμενης 
μορφής, μέσω εναλλακτήρων. Πλεονεκτήματα αυτών των σταθμών 

είναι: η άμεση εκκίνησή τους, χρήση νερού που είναι καθαρή και 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθώς και χρήση του ίδιου του νερού, 

για άρδευση, δημιουργία υγροτόπων και περιοχών αθλητισμού και 
αναψυχής. Μειονεκτήματα αυτών των σταθμών είναι ο πολύ μεγάλος 

χρόνος κατασκευής (διάρκεια υδρολογικού έτους 25 χρόνια για την 

Ελλάδα, τόσο διαρκεί και η μελέτη του υδάτινου δυναμικού πλέον ο 

χρόνος  της κατασκευής), έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της 

περιοχής του έργου (μεταβολή της πανίδας και χλωρίδας, 
ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμού, αλλαγή χρήσης Γης, αλλαγή του 

μικροκλίματος, αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητας. 

  

ΗΛΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Σε αυτούς, είτε η θερμική ενέργεια του ήλιου, μετατρέπεται σε 

κινητική, μέσω μηχανών εξωτερικής καύσης (ατμοστρόβιλοι) και σε 
ηλεκτρική εναλλασσόμενης μορφής, μέσω εναλλακτήρων, είτε η 

φωτεινή ενέργεια του ήλιου, μετατρέπεται σε ηλεκτρική συνεχούς 

μορφής μέσω φωτοβολταϊκών στοιχείων και στη συνέχεια 

με inverter, σε ηλεκτρική εναλλασσόμενης μορφής. Πλεονεκτήματα : 
Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον, ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, 

διατίθεται σχεδόν παντού, κατασκευή κοντά στους καταναλωτές 

(μπορούν να εγκατασταθούν στις στέγες ή στους τοίχους 

υπαρχόντων κτισμάτων), εντελώς αθόρυβη λειτουργία, μεγάλη 

διάρκεια ζωής, 20 με 30 χρόνια εγγυώνται οι κατασκευαστές. 
Μειονεκτήματα αυτών των σταθμών είναι: Το υψηλό κόστος (2700 

ευρώ ανά εγκατεστημένο KW, πλέον του λοιπού εξοπλισμού), μικρός 

βαθμός απόδοσης 14% περίπου, αλλοίωση του περιβάλλοντος, αν 

πρόκειται για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. 

  



ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Σε αυτούς η ενέργεια του αέρα, μετατρέπεται σε κινητική- ηλεκτρική 

μέσω ανεμογεννητριών (ο άξονας της ανεμογεννήτριας είναι και 

άξονας της γεννήτριας), συνεχούς μορφής ή εναλλασσόμενης 

μορφής ανάλογα με το είδος της ανεμογεννήτριας. Πλεονεκτήματα: 
Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον, βοηθούν στην ενεργειακή 

αυτάρκεια μικρών ή και αναπτυσσόμενων χωρών, ανανεώσιμη πηγή, 

εγκαθίστανται κοντά στους καταναλωτές, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Μειονεκτήματα: Ο μικρός βαθμός απόδοσης περίπου 30%, μεγάλο 
κόστος κατασκευής, αλλοίωση του περιβάλλοντος, αν πρόκειται για 

δημιουργία Αιολικών πάρκων. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Αν και οι ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, είναι φιλικές στο 

περιβάλλον, απαιτούνται πολλά να γίνουν ακόμα, ώστε να βελτιωθεί 
η απόδοσή τους και ο άνθρωπος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, για 

την όσο το δυνατόν μικρότερη  επίδραση στην αλλοίωση του 

περιβάλλοντος. 

ΜΙΚΡΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Για την φωτοβολταϊκή κατασκευή, αγοράσαμε  βάση, φωτοβολταϊκό 
στοιχείο, ανεμιστήρα και μικροϋλικά, τα οποία συναρμολογήσαμε 

κατάλληλα. Φωτίζοντας το φωτοβολταϊκό, παράγεται ηλεκτρική 

ενέργεια συνεχούς μορφής, η οποία κινεί τον ανεμιστήρα μας. 

Για την αιολική κατασκευή, αγοράσαμε βάση, πύργο, γεννήτρια, 

πτερύγια, led και μικροϋλικά, τα οποία συναρμολογήσαμε 

κατάλληλα. Πέφτοντας αέρας στα πτερύγια, περιστρέφεται ο άξονας 
της γεννήτριας και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, η οποία ανάβει το 

led. 

  

 Οι  μαθητές της Β’ Τάξης Ηλεκτρολόγων Αμπαμπέϊ Ρουσλάν,   
Βλαχοπάνος Κωνσταντίνος, Γιαούζος Λουκάς, Γκαλμπερίν Γιούρι, 

Γκερασίμ Αντρέϊ, Καϊριάκοβ Νικόλα, Καλιβάτσι Γιόργκες, Καντίου 

Σκέρντιν, Μπόντε Σέργκι, Μπουμπάρ Γκεόργκε, Μωραϊτίνης 

Δημήτριος, Πελεκούτ Έρδην, Συκιώτης Εμμανουήλ, Τσάνα 

Χρήστος.., με συνεργάτες τους εκπαιδευτικούς  Λάμπρο Γιουγκατλή 
και Ελευθερία Πριοβόλου ΠΕ17.03 

 



 

 

 
 


