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Το εκπαιδευτικό υλικό Κεφαλονιά - Αιολικά Πάρκα απευθύνεται κυρίως σε
µαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
της Ελλάδας, που πραγµατοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ιθάκη
µε το σχολείο τους.
Αποτελείται από:
• Υλικό για το µαθητή.
• Υλικό για τον εκπαιδευτικό.
• Συµπληρωµατικό υλικό.
Αρθρώνεται σε τρεις ενότητες:
• Εργασία στο σχολείο πριν την πραγµατοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
• Εργασία στο πεδίο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
• Εργασία στο σχολείο µετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
Αποβλέπει να:
• Γνωρίσουν οι µαθητές τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς.
• Αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας.
• Kατανοήσουν ότι η αιολική ενέργεια, ως Ανανεώσιµη Πηγή Ενέργειας,
αποτελεί διέξοδο στην κρίση της κλιµατικής αλλαγής.
• ∆ιαµορφώσουν θετικές στάσεις και να ενστερνιστούν αξίες που
συµβαδίζουν µε την οικοδόµηση της αειφόρου ανάπτυξης.
Επίσης µπορεί να αξιοποιηθεί:
• Από σχολεία της Κεφαλονιάς στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και γενικότερα
στην Ευέλικτη Ζώνη και στις Σχολικές ∆ραστηριότητες.
• Από Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και φορείς που προσφέρουν
εκπαιδευτικά προγράµµατα.
• Σε σεµινάρια επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Χρήσιµα τηλέφωνα στην Κεφαλονιά
Νοµαρχία Κεφαλληνίας & Ιθάκης ......................26710
ΤΕ∆Κ Κεφαλονιάς-Ιθάκης ..........................................26710
Αιολικό Πάρκο Αγίας ∆υνατής..................................26740
Αιολικό Πάρκο Μονολάτης/Ξερολίµπας ................26710
Αιολικό Πάρκο στο Ηµεροβίγλι......................................26740
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Πρόσβαση - Συγκοινωνία • Χρήσιµα τηλέφωνα
ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς στην Αθήνα ..............................210 5150785
Λιµεναρχείο Πατρών ..................................................261 0 321828
Λιµεναρχείο Σάµης......................................................26740 22031
Λιµεναρχείο Κυλλήνης................................................26230 92000

Η Παρασκευή Βασάλα είναι γεωλόγος µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ασχολείται από το 1985. Από το 1991 είναι υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Νοµού Κεφαλληνίας. Έχει γράψει δώδεκα βιβλία και οι
επιστηµονικές της εργασίες έχουν δηµοσιευθεί σε διεθνή και
ελληνικά περιοδικά, συλλογικούς τόµους και πρακτικά συνεδρίων.
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