
 

 

 
 
Ennek a tanulási tevékenységnek a keretében a résztvevők a geotermikus energia 
hasznosításának egy egyszerű modelljével kísérleteznek.   
A tevékenység egy rövid videó megtekintésével kezdődik a YouTube-on:   
http://www.youtube.com/watch?v=Bi8m84QKBdc 
Ez a klip bemutatja, hogy hogyan kell végrehajtani a kísérletet. 
A videóklip megtekintését követően a résztvevők nekiláthatnak a kísérletnek. A 
gyakorlati feladatot egy PDF utasítás is segíti.   
A résztvevők párokban végzik a munkát.  
A résztvevőik az Interneten kiderítik, hogy milyen típusú geotermikus energiák állnak 
rendelkezésre, és megbeszélik, hogy milyen lehetőségek vannak saját térségükben 
ezek hasznosítására.  
FIGYELEM: A résztvevőknek nagyon óvatosan kell dolgozniuk a hő és a gőz használata 
miatt! 
 

 
 
A világon sok helyütt a geotermikus energiát villamosság előállítására használják 
turbinák segítségével. De hogyan is működik ez?  
 

 
 
Ez a gyakorlati feladat egészében mintegy 90 percet vesz igénybe a befejezésig. Ez az 
idő magában foglalja a videó megtekintését és az értékelést is.  
 

 
 
A C-TESZT Geotermikus energia foglalkozásának résztvevői.  
 

 
 
Egyszerű modell létrehozása, hogyan működik a geotermikus energia.  
 

 
 A résztvevők képesek lesznek megalkotni egy működő modellt.  

 A résztvevők megtanulják a geotermikus energia lehetőségeit.   

 A résztvevők bepillantást nyerhetnek abba, hogy a geotermikus energia 
alkalmazható-e a világnak abban a részében, ahol élnek, vagy nem.  
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A kísérlet végeztével az oktató megbeszéli az eredményeket a csoporttal.  
Csoportfoglalkozás keretében a résztvevőket megkérik, hogy derítsék fel és beszéljék 
meg a geotermikus energiának a saját körzetükben való alkalmazási lehetőségeit.  
 

 
 

 A PDF fájlban leírt anyagok (lásd a mellékletet). 

 PDF fájl: Description Geothermal Power Plant Model.pdf 

 Számítógép Internet eléréssel.  
 

 
 

 bevezetés a csoport oktatója által, beleértve az alábbi videó megtekintését: 
http://www.youtube.com/watch?v=Bi8m84QKBdc, 

 munkavégzés a modellen, 

 a kísérlet értékelése az oktatóval, 

 csoportos értékelés/megbeszélés. 
 

 
 
Tíz – tizenkét résztvevő körül. 
 

 
Lásd a technológiát! 
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