
κυνηγώντας
το ρεύµα

από πού έρχεται και πού πάει;

Μια διαδρομή εξερεύνησης με παιχνίδια 
και πειράματα για παιδιά ηλικίας 7-12 
ετών. Μία δημιουργική περιήγηση που 
θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν 
το ρεύμα και την ηλεκτρική ενέργεια 
από την παραγωγή μέχρι την κατανάλω-
σή της. Ζωγραφική, κατασκευές, κυκλώ-
ματα, επιτραπέζια παιχνίδια: έχουμε 
πολλά να μάθουμε πέρα από το να μη βά-
ζουμε τα χέρια μας στην πρίζα!

ΠΑ 27/09/2019
17:30 + 19:45
Μέγαρο Μουσικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Το ρεύμα δεν φαίνεται, το ρεύμα δεν πιάνεται. 

Ανάβω το φως, το σβήνω και χάνεται.

Πού πήγε; Πώς φτιάχνεται;

S
Καλωσήρθες σ’ αυτή τη μικρή περιπέτεια!

Πριν ξεκινήσουμε, ας προετοιμαστούμε σωστά:
φτιάξε κι εσύ την απαραίτητη μάσκα για το ταξίδι.



το ηλεκτρικό ρεύμα
Σήμερα παίζουμε με το ρεύμα. Αυτό γίνεται, γιατί όλα τα πειράματα που 
κάνουμε είναι ακίνδυνα. Όμως, ΠΡΟΣΟΧΗ, ποτέ δεν παίζουμε στο σπίτι με 
το ρεύμα, ποτέ δε βάζουμε τα χέρια μας στην _ _ _ _ _ ;

Ψάξτε μία από αυτές και εκεί θα βρείτε το στοιχείο που σας χρειάζεται για 
να συνεχίσετε!

J
Εδώ θα μάθουμε με ποιον τρόπο κινείται το ρεύμα.

Όπως το νερό για να χρησιμοποιηθεί χρειάζεται ένα δίκτυο από κανάλια 
που θα το μεταφέρουν, έτσι και το ηλεκτρικό ρεύμα για να κυκλοφορήσει 
χρειάζεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Το ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται 
τουλάχιστον από τα εξής μέρη:

την πηγή ενέργειας

τους αγωγούς μέσα στους 
οποίους κυκλοφορεί το ρεύμα

τη συσκευή που θέλουμε να λειτουργήσει

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: κάθε πηγή και κάθε φορτίο στα κυκλώματα που θα φτιά-
ξουμε έχει ένα + και ένα –. Για να κυκλοφορήσει το ρεύμα πρέπει να συν-
δέσουμε το + με το + και το – με το –.



n
Αγωγοί λέγονται τα υλικά που μέσα τους κυκλοφορεί εύκολα το ρεύ-
μα. Τα υπόλοιπα υλικά ονομάζονται μονωτές. Για την κατασκευή των 
κυκλωμάτων είναι απαραίτητοι τόσο οι αγωγοί όσο και οι μονωτές. Οι 
αγωγοί χρησιμοποιούνται για να κυκλοφορεί το ρεύμα, ενώ οι μονωτές 
χρησιμοποιούνται για να μας προστατεύουν από το ρεύμα. Από αγωγούς 
κατασκευάζεται, λοιπόν, το εσωτερικό των καλωδίων, ενώ γύρω γύρω 
τυλίγονται από μονωτές.

Μήπως ξέρετε ποια από τα παρακάτω υλικά είναι αγωγοί του ρεύματος;

Ξύλο

Μέταλλο

Νερό

Ξηρός αέρας

Ανθρώπινο σώμα

Πορσελάνη

Θα κάνουμε το πείραμα αγωγιμότητας για να δούμε αν απαντήσαμε σω-
στά. Διορθώστε τις απαντήσεις σας αντίστοιχα.

n
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ

Αν σου άρεσαν τα πειράματα με την πλαστελίνη, να ξέρεις ότι μπορείς 
να τη φτιάξεις κι εσύ στο σπίτι με απλά υλικά (ποτέ δεν ανάβουμε την 
κουζίνα χωρίς να είμαστε μαζί με κάποιον ή κάποια που ξέρει να την χρη-
σιμοποιεί).



Θα χρειαστούμε:

160g αλεύρι

160g αλάτι

230 ml νερό

9 κουταλιές σούπας λεμόνι

1 κουταλιά σούπας λάδι

Χρωστική τροφίμων (αν θες να είναι η πλαστελίνη σου χρωματιστή)

Οδηγίες

1. Βάζουμε το νερό και το αλάτι σε μια κατσαρόλα.

2. Το ζεσταίνουμε μέχρι να αρχίσει να βράζει, ενώ ανακατεύουμε 
συνεχώς για να διαλύεται όσο γίνεται το αλάτι.

3. Κοσκινίζουμε το αλεύρι.

4. Το προσθέτουμε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά στην κατσαρόλα.

5. Σε μέτρια φωτιά ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να αρχίσει να 
σχηματίζεται η ζύμη.

6. Απομακρύνουμε το μείγμα από τη φωτιά και το αφήνουμε να 
κρυώσει. 

7. Χρησιμοποιώντας λίγο ακόμα αλεύρι ζυμώνουμε μέχρι να 
μπορούμε να τσιμπήσουμε τη ζύμη.

8. Χωρίζουμε τη ζύμη σε κομμάτια και προσθέτουμε ό,τι χρωστική 
θέλουμε σε κάθε κομμάτι.

R



η ηλεκτρική ενέργεια
Τι μας δίνει ενέργεια εμάς για να κουνηθούμε και να σκεφτούμε;

Το φ _ _ _ _ _ .

Βρείτε το μέρος που σερβίρεται και θα βρείτε εκεί και το επόμενο στοιχείο 
που σας χρειάζεται.

J
Μία λέξη που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε ενέργεια:

Η ενέργεια είναι παντού!

Ενέργεια χρησιμοποιούμε εμείς για να τρέξουμε, η κουζίνα για να μαγει-
ρέψει το φαγητό, η φωτιά για να μας ζεστάνει, ο ήλιος για να μεγαλώ-
σουν τα λουλούδια.

Ξεκινώντας την πορεία του στη Γη, ο άνθρωπος αρχικά μπορούσε να 
πραγματοποιήσει οτιδήποτε χρησιμοποιώντας μόνο την ενέργεια που 
μπορούσε να του δώσει το σώμα του. Ένα από τα μεγάλα μας όνειρα μέσα 
στην Ιστορία ήταν το να ανακαλύψουμε μια μορφή ενέργειας που να μπο-
ρούμε να την παράγουμε, να τη μεταφέρουμε και να την καταναλώνουμε 
κατά βούληση και σε μεγάλες ποσότητες, έτσι ώστε να καταφέρουμε να 
ξεπεράσουμε τους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης.

Έτσι, λοιπόν, φτάσαμε στην ηλεκτρική ενέργεια.

Η τεράστια διαφορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με οποιαδήπο-
τε άλλη λύση ανακαλύψαμε ποτέ, είναι ότι μπορεί να μεταφερθεί όπου 
θέλουμε, μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος. Παραγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας σημαίνει μετατροπή άλλων μορφών ενέργειας σε ηλεκτρική.



Σε ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας χρησιμοποιούμε Σταθμούς Πα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για να μετατρέψουμε άλλες μορφές 
ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τα Συστήματα 
Μεταφοράς για να μεταφέρουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλες 
αποστάσεις και Δίκτυα Διανομής για να φτάσει η ηλεκτρική ενέργεια 
στους τελικούς καταναλωτές.

// προσαρμογή σχεδίου της Jing Zhang



ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Λιγνιτικοί Σταθμοί

Στους σταθμούς αυτούς καίμε λιγνίτη και μ’ αυτόν τον τρόπο μετατρέ-
πουμε τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική. 

Οι σταθμοί αυτοί σήμερα προσφέρουν το 33% της συνολικής παραγωγής 
ενέργειας στην Ελλάδα.

Ωστόσο, εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα επικίνδυνων ρύπων.

Σταθμοί Φυσικού Αερίου 

Στους σταθμούς αυτούς καίμε φυσικό αέριο και μ’ αυτόν τον τρόπο μετα-
τρέπουμε τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική. 

Το φυσικό αέριο είναι λιγότερο ρυπογόνο από το πετρέλαιο και τον λι-
γνίτη. 

Οι σταθμοί αυτοί σήμερα προσφέρουν το 33% της συνολικής παραγωγής 
ενέργειας στην Ελλάδα.

Σταθμοί Πετρελαίου 

Στους σταθμούς αυτούς καίμε πετρέλαιο και μ’ αυτόν τον τρόπο μετα-
τρέπουμε τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική. 

Το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από το φυσικό αέριο και τον λιγνίτη. 

Οι περισσότεροι σταθμοί πετρελαίου βρίσκονται στα νησιά και λειτουρ-
γούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο σύστημα παραγωγής.

Πυρηνικοί σταθμοί

Στους σταθμούς αυτούς τα ορυκτά καύσιμα (εμπλουτισμένο ουράνιο, μει-
κτό οξείδιο, ουράνιο) δεν καίγονται αλλά διασπώνται. 

Οι σταθμοί εκπέμπουν πολύ λίγους επικίνδυνους ρύπους, αλλά παράγουν 
πολύ τοξικά απόβλητα. 



Επίσης, η πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων στους σταθμούς αυτούς, με 
τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οδήγησε τους ανθρώπους να 
αποφεύγουν την κατασκευή καινούργιων πυρηνικών σταθμών.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΑΠΕ]
Όλοι οι σταθμοί ΑΠΕ προσφέρουν σήμερα 25% της συνολικής παραγωγής 
ενέργειας στην Ελλάδα.

Αιολικοί σταθμοί

Στους σταθμούς αυτούς η αιολική ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια του ανέ-
μου, μετατρέπεται σε ηλεκτρική. 

Οι γεννήτριες που παράγουν ρεύμα σ’ αυτούς τους σταθμούς λέγονται 
ανεμογεννήτριες.

Ηλιακοί σταθμοί

Στους σταθμούς αυτούς η ηλιακή ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια του ήλιου, 
μετατρέπεται σε ηλεκτρική. 

Το ρεύμα σ’ αυτούς τους σταθμούς παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ.

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί

Στους σταθμούς αυτούς η κινητική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε 
ηλεκτρική. 

Οι σταθμοί αυτοί σήμερα προσφέρουν το 11% της συνολικής παραγωγής 
ενέργειας στην Ελλάδα.

Άλλες ΑΠΕ: Βιομάζα, Γεωθερμία

n



Ήρθε η ώρα να κάνουμε ομάδες και 
να παίξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι!

Στο τέλος, συμπληρώστε εδώ τη βαθμολογία σας:

OΜΑΔΑ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

γύρος 1 γύρος 2

χωρίς CO2 με CO2 βελτίωση

Πυρηνική ενέργεια

Άνθρακας

Άνθρακας - υπάρχον

Άνθρακας - συμπαραγωγή

Φυσικό αέριο

Αιολικό πάρκο

Aνεμογεννήτρια

Φ/Β πάρκο

Φ/Β πάνελ στη στέγη

Σκορ:

R



ναι, αλλά εμείς τι κάνουμε;
Βγαίνω από το δωμάτιο και δεν ξεχνάω να κλείσω το δ _ _ _ _ _ _ η.

Εκεί βρίσκεται το στοιχείο που χρειάζεστε για να προχωρήσετε στο 
επόμενο βήμα!

J
Είδαμε πώς οι άλλες μορφές ενέργειας μετατρέπονται σε ηλεκτρική 
ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια που φτάνει στο σπίτι μέσα πώς μετα-
τρέπεται; Ή όπως λέμε αλλιώς, πού ξοδεύεται, πού καταναλώνεται; 

Είναι η ενέργεια ανεξάντλητη;

Τα αποθέματα της Γης σε ορυκτά καύσιμα είναι περιορισμένα, ενώ οι άν-
θρωποι χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερη ενέργεια για ολοένα πε-
ρισσότερες συσκευές. Τι μπορούμε να κάνουμε; Τι κάνουμε στο σπίτι και 
ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια απ’ όση χρειαζόμαστε;

Τι θα κάνω όταν πάω στο σπίτι για να εξοικονομήσω ενέργεια:

το μέλλον
Πολύ σύντομα οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουμε στα σπίτια 
μας θα γίνουν έξυπνοι κι εμείς θα μπορούμε να βλέπουμε πόση ενέργεια 
καταναλώνουμε και με ποιο τρόπο ανά πάσα στιγμή από το κινητό μας.



eeRIS
Ένα οικιακό σύστημα πληροφόρησης
για την ηλεκτρική ενέργεια

e e r i s . w e b . a u t h . g r

Στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το ερευνητικό 
έργο eeRIS, φτιάχνουμε ένα τέτοιο έξυπνο σύστημα. Αν στο σπίτι σου εν-
διαφέρεστε να το αποκτήσετε, ελάτε στον τερματισμό να μας αφήσετε 
το email σας.

K
Φτάσατε στον τερματισμό. Τώρα μπορείτε να διαλέξετε ένα αυτοκόλλη-
το που σας αρέσει και να το κολλήσετε εδώ.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
που παίξατε μαζί μας!

Υπεύθυνοι δράσης:

Γεώργιος Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Ιωάννα-Μυρτώ Χατζηγεωργίου, Υποψήφια Διδακτόρισσα ΑΠΘ
Αναστασία Στεφανίδη, Υποψήφια Διδακτόρισσα ΑΠΘ


