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Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τους μικρούς φίλους της αιολικής ενέργειας 

 

 

 

Ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής 

Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται σε όλους τους μαθητές να απολαύσουν φέτος μια καλή σχολική 

χρονιά μέσα στις αίθουσες, κοντά στους δασκάλους και τους συμμαθητές τους. 

Η ΕΛΕΤΑΕΝ  καλεί τους μικρούς φίλους της αιολικής ενέργειας να επισκεφθούν τη θεματική 

ενότητα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό της και είναι αφιερωμένη στα παιδιά.  

Πιο συγκεκριμένα στο eletaen.gr θα βρείτε: 
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• τα Wind Energy Basics, όπου με απλό και εικονογραφημένο τρόπο, με GIFs αλλά και με 

βίντεο, δίνονται απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα γύρω από το τι είναι η αιολική ενέργεια, 

πώς λειτουργεί μια ανεμογεννήτρια κ.ο.κ  

• το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο «Φύσα αεράκι φύσα με...» 

Με το βιβλίο, που έχουν εκδώσει  η ΕΛΕΤΑΕΝ και η WindEurope, οι μικροί μας φίλοι 

μπορούν να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της αιολικής ενέργειας. Βασίζεται 

στη συζήτηση δύο μαμάδων (μίας Πολωνής υπέρμαχου των αιολικών πάρκων και μιας 

Βρετανίδας δημοσιογράφου) και μιας νεαρής Ιρανής και έχει σκοπό να αναδείξει πώς οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ο άνεμος, θα μεταμορφώσουν τον πλανήτη μας σε 

ένα καθαρότερο μέρος για όλους μας. 

To βιβλίο μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ 

Μπορείτε να δείτε περισσότερο υλικό στα αγγλικά σχετικά με την αιολική ενέργεια για τους 

μικρούς μας φίλους στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ένωσης αιολικής ενέργειας 

WindEurope ΕΔΩ 

• Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι φίλοι της αιολικής ενέργειας μπορούν να ενημερώνονται γύρω 

από 22 αλήθειες σε σχέση με τους μύθους που διαδίδονται για αυτήν, μέσω της 

πρωτοβουλίας ask4wind, στο δικτυακό τόπο www.ask4wind.gr. Έχει προστεθεί μία 

καινούρια ενότητα ‘’Νέα θέματα’’, όπου συγκεντρώνονται άρθρα, στοιχεία και 

πληροφορίες που προέκυψαν ή προκύπτουν μετά τη πρώτη ανάρτηση του δικτυακού 

τόπου ask4wind με τους 22 Μύθους. 
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