
Μαθαίνουμε, κατασκευάζουμε και 
ευαισθητοποιούμαστε για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ και την 

εξοικονόμησή της! 

Εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 2015-2016 

Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν από: 

 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
θα διεξαχθούν με την  

εκπαιδευτικό  
Χρίστια Αλεξάνδρου Αν θέλετε να εντάξετε στα προγράμματα σας,  εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για παιδιά με θέμα την ενέργεια, δεν έχετε παρά να 
μας καλέσετε στα τηλέφωνα 22667716 ή 22667726 (κα Χρίστια 
Αλεξάνδρου). 

Για παιδιά 6-11 χρόνων 

Σε ποιους απευθύνεται: ανοικτά σχολεία και πολυδύναμα 
κέντρα, σχολεία 

Κόστος συμμετοχής: €2/παιδί/δραστηριότητα 



Ηλιομαγειρέματα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
Ελάτε να ψήσουμε τοστ με την ενέργεια του ήλιου και να 
μάθουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας! 

 Κατασκευή ηλιακού φούρνου 

 Κατασκευή ανεμόμυλου/ανεμογεννήτριας 

 Ενημέρωση για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ώρες 

Ενέργεια και κατανάλωση 
Τι σχέση έχει ένα παιχνίδι με την ενέργεια;  

Ελάτε να διαχωρίσουμε τις ανάγκες από τις επιθυμίες μας 
και να μάθουμε πώς εξοικονομούμε  ενέργεια με την 
επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση των αγορών μας.   

 Αλυσίδες ενέργειας 

 Κατασκευάζουμε  παιχνίδια και χρηστικά 
αντικείμενα με ανακυκλώσιμα υλικά. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ώρες 

Δημιουργία οδηγού εξοικονόμησης 
ενέργειας για την οικογένεια 
Ώρα να μάθουν όλοι στην οικογένεια πώς εξοικονομούμε ενέργεια στο 
σπίτι! 

 Βιβλιαράκι με μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας για το κάθε δωμάτιο του 
σπιτιού 

 Δημιουργία αφισών,  αυτοκόλλητων, 
μαγνητών με συμβουλές  για 
εξοικονόμηση ενέργειας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ώρες 

Ενεργειακοί ντεντέκτιβ σε 
δράση!   
Οι μικροί ντεντέκτιβ ελέγχουν αν γίνεται σπατάλη 
ενέργειας στο κτίριο σας και προτείνουν μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας! 

 Ενεργειακός έλεγχος  

 Μετρήσεις με φωτόμετρο και θερμόμετρο  

 Συνέντευξη από τον υπεύθυνο 
του κτιρίου 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ώρες 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
Εργαστήριο 1 

Κατασκευές με 
φωτοβολταϊκά πλαίσια 
Ελάτε να μάθουμε πώς να εκμεταλλευτούμε την 
ενέργεια από τον ήλιο! 

  Κατασκευές με μικρά φωτοβολταϊκά πλαίσια 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες 

Δημιουργία βίντεο 
Ήρθε η ώρα να ευαισθητοποιήσουμε τον 
κόσμο για την εξοικονόμηση ενέργειας! 

 Δημιουργία βίντεο με την τεχνική 
stop motion 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 ώρες 

 

 

Εργαστήριο 4 

Εργαστήριο 2 Εργαστήριο 3 

Εργαστήριο 6 Εργαστήριο 5 

Μπορείτε να 
επιλέξετε τα 

Εργαστήρια που 
σας ενδιαφέρουν 


