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 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ & ΕΞΕ 

 
 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις κατά τις 

επόμενες δεκαετίες. Τα παιδιά μας και τα παιδιά τους θα πρέπει να ζουν με τις 

συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Παράλληλα, η Ευρώπη θα πρέπει να εισάγει 

όλο και μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας, ενώ τα αποθέματα των ορυκτών 

καυσίμων σιγά-σιγά εξαντλούνται και οι τιμές τους αυξάνονται όσο ποτέ άλλοτε. 

Υπάρχουν όμως, δύο τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων: η βελτίωση 

της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο.   

 

Η ενεργειακή αποδοτικότητα σχετίζεται αφενός με την καλύτερη χρήση της 

ενέργειας μέσω ενεργειακών τεχνολογιών μεγαλύτερης απόδοσης και αφετέρου με 

την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) μέσω αλλαγών στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών. Σημαντική εδώ μπορεί να είναι η συνεισφορά της ενεργειακής 

εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί τη βάση για την κατανόηση των σχετικών θεμάτων 

παρέχοντας τις πληροφορίες που χρειάζονται οι πολίτες για να λαμβάνουν λογικές 

αποφάσεις ώστε να περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας.  

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργανώνει τη Δευτέρα 

1 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 17:00 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών & 

Εξοικονόμησης Ενέργειας». Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο 

Μέγαρο, εντάσσεται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 

Επιστήμης και Τεχνολογίας 2008 που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν θέματα όπως η αναγκαιότητα 

της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στους τομείς των ΑΠΕ και ΕΞΕ, και οι 

δραστηριότητες του ΚΑΠΕ που σχετίζονται με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τριών έργων του 

προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της Ε.Ε. – Active Learning, 

Energy Path και Βροχοποιοί - στα οποία συμμετέχει το ΚΑΠΕ. Επίσης, θα γίνει μια 

σύντομη αναφορά στις δραστηριότητες του ΚΑΠΕ στο πεδίο της 

επιμόρφωσης/κατάρτισης συγκεκριμένων ομάδων-επαγγελματιών και θα 

παρουσιαστούν τα έργα AquaRet (πρόγραμμα Leonardo da Vinci) και Best Result  

(πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»).  

 

Η εκδήλωση απευθύνεται αφενός στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς θα δοθούν σε αυτούς πολλές ιδέες και 

προτάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με την Ενέργεια στα 

σχολεία τους, και αφετέρου σε όσους επαγγελματίες θα ήθελαν να ασχοληθούν με 

τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και ενδιαφέρονται να βρουν ευκαιρίες 

για την επιμόρφωσή τους στις σχετικές τεχνολογίες. 

 

 

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Α. Νούκα 

τηλ. : 210 6603267, φαξ : 210 6603301-2,  e-mail: nouath@cres.gr 
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