A L L E K I R J O I TA M A N I F E S TO !

MITÄ
Manifesto (julistus) on vapaaehtoinen sitoutuminen energiatehokkuuden parantamiseen oppilaitoksissa. Sen tarkoituksena on lisätä energiatehokkuutta myös oppilaitosten paikallisissa
yhteisöissä ja alueilla sekä edistää uusiutuvien
energialähteiden käyttöä.

KUKA
Kaikkia oppilaitoksia Euroopassa kutsutaan allekirjoittamaan Manifesto ja tulemaan osaksi oppilaitosten verkostoa. Verkoston oppilaitokset
sitoutuvat edistämään energiatehokkuutta ja
rohkaisevat toimenpiteisiin, jotka edistävät oppilaitten energiaosaamista.

MIKSI
Kukin allekirjoittanut oppilaitos tulee osaksi Eurooppalaisten oppilaitosten verkostoa, jotka
vaihtavat ja jakavat tietoa, kokemuksia, projektisuunnitelmia ja parhaita käytäntöjä. Opiskelijat osallistuvat opetussuunnitelmien avulla kehittämään oppilaitoksen energiatehokkuutta ja
tukemaan julkishallintoa ja paikallishallintoa
energiatehokkuuden edistämisessä ja uusiutuvien energialähteiden käytössä.

MITEN

EGS Projektiverkosto
‘N. Tron’ scientific high school -Schio- IT
Sogesca s.r.l. - IT - www.sogesca.it
Fondazione ‘G. Rumor’ - CPV - IT
www.cpv.vi.it
Eliante coop. sociale onlus - IT
www.eliante.it
ISIS Gallarate - IT - www.isisgallarate.it
Mountain Community ‘Trasimeno-Medio
Tevere’ IT www.montitrasimeno.umbria.it
Province of MANTOVA – IT
www.provincia.mantova.it
IEBA Centre of Entrepreneurial Intiatives
Beira Aguieira - PT - www.ieba.org.pt
ROC Nijmegen - NL www.roc-nijmegen.nl
Klub Kon-Tiki - SK - www.klubkontiki.sk
Liceo Albert Einstein - SK
www.einsteinova.sk
IUFM-ROUEN - Post-graduate teacher
training institute – F - www.rouen.iufm.fr
AREHN - Regional Agency for Environment
of Haute-Normandie - F
www.arehn.asso.fr

ECO-ONE - FI
www.kolumbus.fi/eco-one

Mene web-sivustollamme allekirjoittamaan Manifesto. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä lähimpään
projektipartneriin.

First Private Mathematical Gymnasium Sofia BG www.parvamatematicheska.com

YHTEYSTIEDOT

UBN - Environmental Office North - DE
www.umweltschulen.de

Risto Tenhunen - Projektipäällikkö

Osuuskunta Eco-One
Keskustie 4, 01900 Nurmijärvi
Puhelin
0400 946612
S-posti
risto.tenhunen@eco-one.fi
Websivu
www.kolumbus.fi/eco-one

ECQ - European Center for Quality Ltd.BG www.ecq-bg.com

ZIEL 21 - Centre for Innovative Energies
DE - www.ziel21.de
Western University ‘Vasile Goldis’ Arad –
RO - www.uvvg.ro
Liceo Economico di Arad - RO
www.leconomic.home.ro

Aktivoi paikalliset toimijat

Chamber of Commerce, Industry and
Agriculture of the Arad County - RO
www.ccia-arad.ro

OPPILAITOSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMISEEN

Trail Department Steiermark - AT
www.versuchsreferat.com
MERIG - Multidisciplinary European
search Institute Graz - AT
www.merig.org

Supported by

Re-

ENERGIA
Energia on välttämätöntä ihmisten terveyden, hyvinvoinnin, elämän ja talouden ylläpitämisessä.
Yhteisömme tarvitsee yksilöitä, joilla on tietoa, taitoja
ja asenne energiavarojen viisaaseen käyttämiseen.
OPETUS
Energiaosaaminen on
ratkaisevan tärkeää Euroopan talouden ja ympäristön tulevaisuudelle. Energiaopetuksen täytyy olla keskeinen osa opetussuunnitelmaa, jotta syntyisi energiaosaavia kansalaisia.
JULKISHALLINTO
Energian pitäisi olla kaikkien yhteinen asia. EGS –
projekti syntyi tarpeesta osallistaa paikalliset yhteisöt
energiaongelmien ratkaisemiseen ja energiatehokkuuden kehittämiseen osallistavan prosessin avulla.
OPPILAITOKSET
Koulut ovat avaintoimijoita koko yhteisön saamisessa
mukaan ja ne kasvattavat samalla uusia sukupolvia.
STRATEGISET TAVOITTEET
Oppilaitosten keskeisen roolin voimistaminen paikallisten sidosryhmien osallistamisessa (opiskelijat, perheet, PK-yritykset, paikallishallinnot, muut koulut).
Näin parannetaan yhteisiä prosesseja energiatehokkuudessa ja yhteisöjen tietoisuutta.

Supported by

YKSITYISKOHTAISET TAVOITTEET
• Energiatehokkuuden viitekehyksen määrittely oppi•
•
•
•
•
•
•

laitoksissa
Vahvistaa osaamista oppilaitoksessa
Edistää oppilaitoksen roolia paikallisessa päätöksenteossa
Jakaa oppilaitoksen osaamista paikallisten yhteisöjen kanssa
Lisätä paikallisten yhteisöjen osallistumista energiatehokkuusprosesseihin
Käynnistää konkreettiset pilottitoimenpiteet
Lisätä niiden oppilaitoksien määrää, jotka jakavat
kokemuksia verkossa
Aktivoida EGS -kumppaneita ja muita sidosryhmän
jäseniä tekemään yhteistyötä uusissa projekteissa

PROJEKTIN TOIMENPITEET
25 organisaatiota 10 EUmaasta kehittää 13 oppilaitoksen kanssa energiatehokkuuden viitekehystä
EU:n oppilaitoksissa. Tavoitteena on parhainten
kokemusten ja käytäntöjen kerääminen.
Manifeston määrittely ja allekirjoittaminen energiatehokkuuden toteuttamiseksi symboloi sitoutuneiden
oppilaitosten määrää. Nämä liittyvät EGS –
verkostoon ja kaikki EU:n oppilaitokset kutsutaan allekirjoittamaan Manifesto. Osaavat kumppanit rakentavat koulutusmalleja ja materiaaleja opiskelijoiden
opetukseen ja henkilökunnan koulutukseen. Aineisto

testataan pilottioppilaitoksissa.
Toiminnan ydin on paikallisten toimijoiden osallistuminen opetus- ja innovaatioprosesseihin paikallisfoorumien välityksellä. Foorumit perustuvat Local agenda 21 lähestymistapaan ja ne tuottavat toimintasuunnitelmia sekä paikallisia projekteja suunnitelmien toteuttamiseksi. Foorumit järjestetään neljänä kokonaisuutena: opetusohjelmat, opettajienkoulutus, paikallissektorin toimijoiden rooli ja julkishallinto sidosryhmänä .
PROJEKTIN TULOKSET

• Manifesto (Julistus) energiatehokkuuteen sitoutumiseksi
• Koulutusmallit ja materiaalit henkilökunnalle

• Integroidut opetusohjelmat opiskelijoille
• Energiahallinnan toteuttaminen 13 oppilaitoksessa
• 13 foorumia energiatehokkuuden ja 13 toimintasuunnitelman edistämistä varten
• Ainakin 13 toimenpiteen aktivoiminen

• Lisätä energiatehokkuutta oppilaitoksissa
• Eurooppalaisten oppilaitosten verkoston luominen.
Oppilaitokset yhteisöineen sitoutuvat parantamaan
energiatehokkuutta

•
Tätä projektia on tuettu Euroopan komission varoista. Tämä julkaisu
esittelee vain tekijän oman näkökulman. Euroopan komissio ei
vastaa millään tavoin esitetyn tiedon käytöstä.

