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Ο Όµιλος Solar Cells Hellas προωθεί την εξοικείωση µε την τεχνολογία των
Φωτοβολταϊκών ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική ευαισθησία της νεολαίας.
Ο Όµιλος Solar Cells Hellas οργάνωσε και υλοποιεί πρόγραµµα δράσεων οι οποίες αποσκοπούν
στην ενηµέρωση της νεολαίας σχετικά µε την τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών και τα οφέλη που
προκύπτουν για το περιβάλλον από την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίµων από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης καθώς και σπουδαστές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Σε ότι αφορά στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Νοµού Αχαΐας ξεκίνησε η υλοποίηση προγράµµατος παρουσιάσεων σε Γυµνάσια
και Λύκεια του Νοµού µε θέµα τις αρχές της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και τις πρακτικές
εφαρµογές της. Το πρόγραµµα έτυχε ιδιαίτερης ανταπόκρισης από τα σχολεία και έτσι
προγραµµατίστηκαν επισκέψεις σε 12 Γυµνάσια και Λύκεια εντός και εκτός της πόλης των
Πατρών. Ήδη την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 έγιναν οι πρώτες παρουσιάσεις στα 6ο και 18ο
Γυµνάσιο και στο 3ο Γενικό Λύκειο Πάτρας. Παράλληλα, ο Όµιλος Solar Cells Hellas προχώρησε
στην χορηγία ενός Φωτοβολταϊκού Πλαισίου σε κάθε σχολείο όπου θα πραγµατοποιηθούν
παρουσιάσεις στα πλαίσια του προγράµµατος, ώστε οι µαθητές να έχουν την ευκαιρία της άµεσης
επαφής και εποπτείας ενός Φωτοβολταϊκού Πλαισίου.
Επιπλέον, την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 µαθητές από το Γυµνάσιο Γαυρίου Άνδρου θα
επισκεφθούν τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του Οµίλου στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Αφού
παρακολουθήσουν την σχετική ενηµερωτική παρουσίαση θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
από τα στελέχη του Οµίλου στους χώρους της παραγωγής.
Σε ότι αφορά στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, ο Όµιλος Solar Cells Hellas βρίσκεται σε στενή
συνεργασία µε το Τµήµα Επιστήµης Υλικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Στα πλαίσια αυτής της
συνεργασίας στελέχη του Οµίλου επισκέπτονται το Τµήµα και διεξάγουν παρουσιάσεις σχετικές
µε την παραγωγική διαδικασία και την Τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών. Επίσης την ∆ευτέρα 15
Μαρτίου 2010, φοιτητές του Τµήµατος επισκέπτονται τις βιοµηχανικές µας εγκαταστάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα Marketing στο 210.9595159.
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