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Learning Process 

NAME DESCRIPTION 

Object name Ηλιακός θερμοσίφωνας 

Curriculum 

lessons engaged 
Φυσική - Τεχνολογία 

Prerequisite 

Knowledge 

Οι μαθητές γνωρίζουν ότι η ενέργεια εμφανίζεται με πολλές μορφές. Επίσης γνωρίζουν ότι 

μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο όπως επίσης ότι μετατρέπεται από μια μορφή σε μία 

άλλη 

Learning 

Goals/Outcomes 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να  

- γνωρίζουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας ηλιακός θερμοσίφωνας 

- εντοπίζουν τις μετατροπές ενέργειας που πραγματοποιούνται μέσα στον ηλιακό 

θερμοσίφωνα  

- αναγνωρίζουν τα φαινόμενα που αναπτύσσονται στον ηλιακό θερμοσίφωνα 

- μπορούν να κατασκευάσουν έναν ηλιακό θερμοσίφωνα με απλά υλικά 

- γνωρίζουν πως μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα που 

κατασκεύασαν 

 

Lesson Process 

Lesson Φυσική - Τεχνολογία 

Class/Age/Grade 1η Τάξη (Ηλικία 12-13 ετών) 

Estimated time 

to complete 
6x40’  

Method of work 
Συνεργατικές ομάδες των 4/ Κάθε μαθητής μόνος του/Ολόκληρη η τάξη 

 

Procedure 

1. Εισαγωγή (Θεωρία, παρουσίαση, βίντεο, σχολικό βιβλίο) 

Ηλιακός θερμοσίφωνας: Ανάλυση και επεξήγηση του συστήματος. Παρουσιάζονται τα 

βασικά μέρη ενός ηλιακού θερμοσίφωνα 

2. Ορισμός του προβλήματος 

Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν με απλά υλικά μια διάταξη που μετατρέπει 

την ηλιακή ενέργεια σε θερμική, τον ηλιακό θερμοσίφωνα 

3.  Συγκέντρωση πληροφοριών 

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες των 4 συγκεντρώνουν και αναλύουν πληροφορίες 

με τη βοήθεια φύλλου πληροφοριών σχετικές με τη διάταξη που θα κατασκευάσουν. 
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4. Επινόηση πολλαπλών λύσεων 

Κάθε ομάδα, καθώς και κάθε μέλος της ομάδας προτείνει την δική του κατασκευή της 

διάταξης σε ότι αφορά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τα χαρακτηριστικά που 

θα έχει ο ηλιακός θερμοσίφωνας. 

5. Ανάλυση και επιλογή λύσης 

Από τις προτάσεις που έκαναν τα μέλη της ομάδας, η ομάδα θα επιλέξει την πρόταση 

που θεωρεί καλύτερη ή θα συνδυάσει στοιχεία των προτάσεων που έχουν γίνει ώστε 

να προκύψει η καλύτερη λύση. 

6. Σχεδίαση και κατασκευή της λύσης – Δοκιμή λειτουργίας 

Οι μαθητές κατασκευάζουν τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Ελέγχουν την λειτουργία του και 

παρατηρούν πως μεταβάλλεται η θερμοκρασία του νερού με την πάροδο του χρόνου. 

7. Αξιολόγηση και βελτίωση της κατασκευής 

Οι μαθητές αξιολογούν την διάταξη που κατασκεύασαν. Επίσης παρατηρώντας τον 

ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας του νερού προτείνουν βελτίωση της κατασκευής 

(π.χ μόνωση τμημάτων του ηλιακού θερμοσίφωνα) 

8. Παρουσίαση του ηλιακού θερμοσίφωνα στην τάξη. 

  

 

Item Construction Process: 

Dimensions 
Height (cm) Length (cm) Depth (cm) 

   

Material(s) 

Σχολικό Βιβλίο  

Φύλλα Εργασίας 

παρουσιάσεις 

βίντεο 

Οι μαθητές για την κατασκευή χρησιμοποίησαν κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά. 
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