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Het project is afgelopen - laten we aan het
werk gaan!
by Marco Devetta
Het EGS-project duurde 30 maanden - van
september 2008 tot en met februari 2011. We
begonnen met het doel om de rol van scholen
in de energierevolutie te versterken. We
wilden de mogelijkheden van scholen
verbeteren. Scholen zouden - naar onze
mening - moeten deelnemen aan het proces
om het energieverbruik te verbeteren in de
plaatselijke gemeente; ze zouden hierin zelfs
een sleutelrol moeten spelen. Tenslotte, en
dat was niet het minst belangrijke, zijn we
begonnen om zoveel mogelijk mensen te
informeren over een efficiënt energieverbruik
en over duurzame energiebronnen en ze zo te
enthousiasmeren voor de energierevolutie.
Begeleid door het Liceo Scientifico Statale “N.
Tron” hebben 23 partners uit tien Europese
landen krachtig samengewerkt om deze
doelen te bereiken.
Deze brochure zal verslag doen van ons
werk. Bekijk onze website voor gedetailleerde
informatie. Het EGS-project is afgelopen. Wat
moet er nu gebeuren? Moeten we tevreden
afscheid nemen van elkaar en naar huis
gaan?
Nee! Vanaf het begin was het EGS-project
anders opgezet! De projectperiode van dertig
maanden was - met de vriendschappelijke
hulp van EACI - slechts een eerste stap op
onze weg - en dat geldt voor iedereen die bij
het project betrokken was en voor elke
projectpartner.
In het EGS-project hebben we lessen,
presentaties en hulpmiddelen voor milieumanagement in scholen ontwikkeld. We zullen
die ook na afloop van het EGS-project gebruiken als basis voor verder succes.
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Onze methodiek voor lokale forums stelt scholen in staat om op lokaal niveau deel te
nemen aan de energierevolutie. Veel gemeentes in Europa werken momenteel concepten
voor klimaatbescherming uit - onze methodiek zou ook hier gebruikt kunnen worden.

In de lokale forums hebben we veel krachtige projectideeën ontwikkeld, die we heel graag
in praktijk willen brengen in de toekomst.
We hebben ervaring opgedaan en onze vaardigheden verbeterd en we zullen ze
gebruiken voor verdere projecten.
We konden partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau erbij betrekken, die
samen met ons verder op weg gaan naar een wereld met een efficiënt energieverbuik.
Het project is afgelopen - laten we aan het werk gaan! Dit is de leidraad van deze
brochure. We nodigen u uit voor een korte terugblik. Maar vooral willen we u laten
kennismaken met ons materiaal en onze hulpmiddelen die we hebben ontwikkeld. We
willen u aanmoedigen om deel te nemen aan de energierevolutie en gebruik te maken van
onze resultaten en onze expertise.
Het project is afgelopen - laten we aan het werk gaan! Doet u met ons mee?
Kijk voor meer online informatie:
•

op onze website www.egs-project.eu; onderteken daar ook het Manifest voor een
efficiënter energieverbruik en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

•

en op facebook onder
www.facebook.com/pages/EnergyEducationGovernanceSchools-EGS/138360922890169.

Aarzel niet om contact op te nemen met de EGS-coördinatoren of de nationale partners
die op onze website en op pagina 6 van deze brochure staan vermeld!
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EGS: Idee en feiten
EGS: Energie - opleiding - participatie - scholen
Wij mensen hebben energie nodig om onze gezondheid, ons welzijn, onze levensstijl en
de economie overeind te houden. Onze maatschappij heeft mensen nodig, die de kennis,
de vaardigheden en de juiste houding hebben, om verstandig met energie om te gaan.
EGS feiten
Deskundigheid in de omgang met energie
zal bepalend zijn voor de economische en
ecologische toekomst van Europa. Kennis
over het thema energie moet een integraal
onderdeel van de leerplannen op scholen
worden om deze deskundigheid te
ontwikkelen.

23 partners in 10 Europese landen
Duur: september 2008 - februari 2011
Subsidiëring door de EACI als project nr.
IEE/07/710/S12.499412
Totale kosten: €992.791,00
Subsidie: €744.593,25 (75%)
Projectmanagement:
Liceo Scientifico Statale “N. Tron”,
Schio, Vicenza - Italië

Energie zou er voor ieders welzijn moeten
zijn. We hebben de participatie van veel
lokale
actoren
nodig
om
de
energieproblemen op te lossen en om efficiënter gebruik te maken van energie.

Scholen zijn hoofdactoren bij de bewustwording en de kennisoverdracht van een nuttige
omgang met energie. Daarnaast bereikt de schoolgemeenschap de hele maatschappij.
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Het strategisch doel
Het project EGS wil scholen voor het voortgezet onderwijs een sleutelrol toebedelen in de
energie-omkeer en ze aanmoedigen om lokale actoren - scholieren, families, kleine en
middelgrote bedrijven, gemeentes - in het proces te betrekken, dat het energieverbruik
efficiënter maakt en de deskundigheid van de gemeenschap versterkt.
EGS resultaten

Projectactiviteiten
23 Partner uit 10 landen hebben het EGSproject gemeenschappelijk uitgevoerd.

Een manifest om tot een efficiënter
energeieverbruik te komen
Een ‘state of the art’ verslag

We hebben de actuele situatie van het
energieverbruik in scholen in kaart
gebracht en goede voorbeelden van een
efficiënt verbruik aangeduid.

Bijscholingscursussen voor docenten en
schoolpersoneel
Geïntegreerde onderwijsprogramma’s
voor leerlingen van scholen

Lesonderdelen
voor
scholieren
en
bijscholingscursussen voor leerkrachten
zijn voorbereid en gemaakt.

Energiemanagementsystemen in scholen
Lokale forums ter bevordering van een
efficiënter energieverbruik en het maken
van actieplannen

De 13 partnerscholen hebben een
energiemanagementsysteem opgebouwd.

Verzameling van actieplannen
Aanzet tot het opstarten van een
pilotprojecten

De partnerscholen hebben “lokale forums”
georganiseerd om plaatselijke actoren bij
Verbetering van het energieverbruik in
scholen
een opleidings- en vernieuwingsproces te
betrekken. Het resultaat van deze forums
Aanleg van een netwerk van actoren
- die geïnspireerd zijn door de lokale
Agenda 21 - was, dat er actieplannen gesmeed werden om tot een efficiënter
energieverbruik te komen en dat de eerste stappen voor pilotprojecten gezet zijn.
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EGS Partners
23 partners uit tien Europese landen hebben deel genomen aan het EGS-project:
•

‘N. Tron’ scientific high school - Schio - IT - www.tron.vi.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

•

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

•

First Private Mathematical Gymnasium - Sofia - BG - www.parvamatematicheska.com

•

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

•

Environmental Office North - Umweltbüro Nord e.V. - DE - www.umweltschulen.de

•

ZIEL 21 - Zentrum Innovative Energien im Landkreis Fürstenfeldbruck - DE www.ziel21.de

•

Western University ‘Vasile Goldis’ Arad - RO - www.uvvg.ro

•

Liceo Economico di Arad - RO - www.leconomic.home.ro

•

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

•

Versuchsreferat Steiermark - AT - www.versuchsreferat.com

•

MERIG - Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz - AT - www.merig.org
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Maak uw school klaar voor de
Energierevolutie!
Idee en feiten
Een efficiënter gebruik van energie en de overgang van fossiele naar duurzame
energiebronnen behoren tot de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Scholen zouden
daarbij een sleutelrol moeten spelen. Ze
kunnen in het eigen gebouw stevig op
EGS in scholen
energie besparen. Ze kunnen kennis
overdragen op hun leerlingen, ze
13 scholen in tien landen zijn direct
enthousiasmeren
en
vaardigheden
betrokken
bijbrengen die we nodig hebben voor de
- 12.000 direct betrokken studenten
energierevolutie.
- 33.000 indirect betrokken studenten
- 680 direct betrokken docenten
In het EGS-project hebben we allereerst
- 3500 indirect betrokken docenten
onderzocht welk niveau de scholen in
minstens 873.758 kWh energie
Europa in dit opzicht tot nu toe hebben
bespaard
bereikt. In de 13 scholen die direct bij het
- minstens 516 ton CO2 bespaard
project betrokken zijn, hebben we
vervolgens de beste praktijkoplossingen
geïmplementeerd of nog verder ontwikkeld. We hebben leraren bijgeschoold en
praktijkgerichte onderwijsprojecten gemaakt. We hebben de verkrijgbare leermethodes
beoordeeld en eigen materiaal ontwikkeld. En we hebben er over nagedacht, hoe scholen
een verantwoorde omgang met energie in het eigen gebouw kunnen managen.
Profiteer van onze ervaring, hulpmiddelen en materialen die we op de volgende pagina’s
voorstellen!
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Vergelijk uw school met het Europese niveau!
De stand van zaken
Een van de eerste activiteiten van het
EGS-project bestond erin om te
bekijken hoe efficiënt scholen met
energieverbruik omgaan. Daarnaast
wilden we ook de opleidingsactiviteiten
van Europese scholen over efficiënt
energieverbruik onderzoeken.

Stand van zaken met betrekking tot
efficiënt energieverbruik in scholen
Enquête in 39 scholen in tien Europese landen
Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en
vakscholen

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat
•

bijna 3/4 van de schoolgebouwen ouder is dan twintig
jaar

•

oudere schoolgebouwen in de
regel meer energie verbruiken
om de school te verwarmen

•

er
veel
goed
uitvoerbare
mogelijkheden zijn om het
energieverbruik in scholen te
reduceren

•

meer dan 80% van de scholen het thema “Energie” in het lessenplan aan bod laat
komen - en in de regel in meer dan één vak alleen

•

meer dan 70% van de scholen met externe partners samenwerken om een
efficiënter energieverbruik te realiseren, danwel om hun leerlingen realistische
leerarrangementen aan te bieden.

We hebben het “State of the Art Report” met uitgebreide bijlagen en de originele vragenlijst
op onze website gepubliceerd.
Maak gebruik van de onderzoeksresultaten en vergelijk hoe uw school scoort in
Europees opzicht.

Meer informatie:
www.egs-project.eu > Make your school fit for the energy revolution!
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Databank van de goede
voorbeelden
In de loop van het EGS-project hebben we
voorbeelden
van
goede
opleidingspraktijken verzameld en in een data-bank
voor u toegankelijk gemaakt. U kunt de
gegevens ontsluiten door bijvoorbeeld te
zoeken op landen of op bepaalde thema’s.
De databank bevat al ongeveer 100
voorbeelden uit acht Europese landen. Ze
omvat de volgende themagebieden:
•
•
•
•
•
•
•

energie besparen
duurzame energie
klimaatbescherming
management
onderwijs
public relations
netwerken

Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

eco-voeding
klimaatballon
nationale energieweken in scholen
virtuele milieuschool
klimaatspeurders in de school
videoclips over energie besparen
energie-chats

Met een interactieve kaart van Europa en
een zoekfunctie naar thema’s, titels en naar
alle woorden in de teksten biedt de
databank een comfortabele manier van
zoeken.
Tenslotte heeft u de mogelijkheid om eigen
voorbeelden op te laten nemen in de
databank.
Maak gebruik van de voorbeelden voor uw onderwijs of voeg uw eigen goede
voorbeelden toe aan de databank!
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School uw leraren bij!
De kennis op het gebied van
milieubescherming en aanverwante
vakgebieden zoals energietechniek
ontwikkelt zich razendsnel. Het is
daarom onvermijdelijk dat scholen
hun leerkrachten en technische
medewerkers bijscholen. Zo zijn ze
beter in staat om de kennis te
verspreiden voor de energierevolutie.

EGS bijscholingen voor docenten
Een uniform trainingsplan werd ontwikkeld
In tien Europese landen werden bijscholingen
gehouden.
Daarmee werden ongeveer 680 deelnemers
bereikt.
Trainingsplannen, samenvattingen en
presentaties werden in meerdere Europese
talen op de EGS-website gepubliceerd.

In het EGS-project werd de behoefte
aan een bijscholingstraject onderzocht en een trainingsplan opgesteld. Op basis daarvan zijn bijscholingen voor docenten
ontwikkeld en uitgevoerd. Daaraan hebben we ook dezelfde eisen verbonden die we aan
het onderwijs stellen: de bijscholingen waren praktijkgericht en er werden meerdere
onderwijsmethodes gebruikt. We hebben externe leerplaatsen of de school zelf erbij
betrokken en hun energieverbruik tot onderwerp van de bijscholing gemaakt.

EGS -docentenbijscholingen in Italië...
De Italiaanse partners Communità Montana “Associazione dei Comuni Trasimeno - medio
Tevere” en het Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron” hebben meerdaagse bijscholingen
voor docenten georganiseerd en naast de de trainingsplannen (in het Engels) ook de
aparte presentaties (in het Italiaans) op de website van EGS gepubliceerd.
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...in Romenië
Het Colegiul Economic Arad heeft leraren
en
medewerkers
onder
andere
bijgeschoold op de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•

duurzame ontwikkeling
efficiënt energieverbruik
milieuproblemen van de energieeconomie
recycling
Europese milieunormen

… in Oostenrijk …
In Oostenrijk is een eendaagse seminar
over energie gerelateerde onderwerpen
opgenomen in het geaccrediteerde
programma “Teacher education in the
holidays”, waarin diverse aspecten,
benaderingen en voorbeelden van good
practices zijn opgenomen.

… en in Duitsland
De EGS-partner Ziel 21 heeft een
workshop “Lessen over energie in het
voortgezet onderwijs“ voor docenten
gehouden. In het kader van de
beroepsopleidingsdagen van het Viscardi
Gymnasium Fürstenfeldbruck werd de
presentatie “Toekomstige banen in de
energierevolutie” gehouden die zowel voor
docenten alsook leerlingen erg interessant
was.
Maak gebruik van het door ons
ontwikkeld materiaal voor uw bijscholingen! Neem contact met ons op
voor advies of informatie.
Read more:
www.egs-project.eu > Make your school fit for the energy revolution!
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Breng energie in uw onderwijs!
Energie is niet alleen een natuurkundig fenomeen, maar ook een voorwaarde voor elk
planten-, dieren- of mensenleven. Energie is een kosten- en economiefactor. Een
milieuvriendelijke opwekking van energie en een rechtvaardige verdeling van de
energiebronnen behoren tot de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw.
Zo afwisselend de rol van energie is, zo afwisselend zou ook het onderwijs over dit thema
moeten zijn.

EGS onderwijs in
Bulgarije...
Het Eerste Wiskunde Gymnasium
in Sofia heeft een lessenreeks
“Milieuvrienden”
(ecofriends)
ontwikkeld. Op een voor elke
leeftijd aangepast niveau leren de
scholieren hier onder andere de 3R-strategie
voor
milieubescherming kennen: “Reduce –
Reuse – Recycle”, dus het gebruik
van energiebronnen verminderen,
voorwerpen na gebruik weer opnieuw gebruiken of laten recyclen.
Ze gebruiken deze term in
dagelijkse situaties en maken
kennis met milieu-vriendelijke
energiebronnen en het Europese
kenmerk voor efficiënt energieverbruik.

... in Duitsland...
Het Umweltbüro Nord e.V heeft in
het Hansa-Gymnasium Stralsund
de simulatie “triCO2lor” uit-gevoerd; leerlingen werden op een
speelse manier aangespoord om
over een milieuvriendelijke en winstgevende energie-economie na te denken.
Aangezien het Umweltbüro Nord e.V in Stralsund ook een eigen milieubibliotheek beheert,
kon het bovendien tips voor goed pedagogisch materiaal over de thema’s energie en
klimaatbescherming inbrengen in het EGS-project.
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... in Slowakije ...
Gezamenlijk met de EGS-partner Klub Kon-TiKi uit
Bratislava hebben leerlingen een model van een
passiefhuis gebouwd.

... en in Oostenrijk
Het Versuchsreferat Steiermark leidt agrariërs op
en leert hen efficiënt om te gaan met energie in
hun beroep. Een brandstofbesparende omgang
met landbouwvoertuigen staat daarbij centraal.
Onder de titel “Ecodriving” werd speciaal voor
jongeren een leerarrangement ontwikkeld, dat de
sportieve ambities van de cursisten uitdaagt.

Energie en klimaatbescherming in alle
vakken
Het Umweltbüro Nord e.V heeft de onderwijskaders van het Duitse schoolsysteem voor
leerlingen van elf tot zestien jaar geanalyseerd. Zo
kon het aantonen dat bijna alle vakken kunnen
bijdragen aan het verkrijgen van kennis over
energie.
www.umweltschulen.de/klima/fachunterricht.html

Maak gebruik van de lesprogramma’s
en tips voor lesmateriaal op onze
website.
Ook van energie-adviseurs, schoorsteenvegers of
in een autowerkplaats kunnen uw scholieren leren
hoe ze energie in dagelijkse situaties zo efficiënt
mogelijk kunnen omzetten en hoe we daar
allemaal van profiteren.
Laat u inspireren door onze voorbeelden en betrek
ook partners uit de praktijk in uw onderwijs.
Meer informatie:
www.egs-project.eu > Make your school fit for the energy revolution!
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Controleer het energieverbruik in uw school!
Als u energie wilt besparen, zou u eerst moeten bekijken hoeveel energie uw school
verbruikt in elk deel van de school. Denk bijvoorbeeld aan het kopieerapparaat in het
secretariaat of aan het koffieapparaat in de docentenkamer, die van ‘s ochtends vroeg tot
‘s avonds laat aan staat. Maar niet altijd zijn de apparaten die we dagelijks gebruiken ook
de grootste energieverbruikers!
Pas na een grondige energiecheck bent u in staat om een realistische inschatting te
maken en zich te concentreren op de echt grote energieverbruikers.

Controleer de temperatuur in alle lokalen!
Controleer uw energierekeningen! Bekijk van al uw elektrische apparaten vooral
diegene die in grote aantallen aanwezig zijn, die veel gebruikt worden of een hoog
vermogen hebben! Ook het verkeer - de dagelijkse rit naar school van leerlingen en
leraren - kunt u erbij betrekken!
Als u passend werkmateriaal gebruikt en de opdrachten aanpast aan de leeftijd, dan
kunnen uw leerlingen deze energiecheck uitvoeren. Zo kunnen ze meteen de kennis die
ze in vakken als natuurkunde, wiskunde of techniek hebben verworven, in een praktisch
relevante context toepassen en verdiepen.
Gebruik hiervoor onze “Students exercises!”
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Energie en klimaatbescherming
Scholen behoren tot de belangrijkste energieverbruikers van
de overheid. Energiebesparing in scholen is daarom ook een
belangrijke bijdrage tot de gemeenschappelijke klimaatbescherming.
Met de brochure “Klimatdetektive in der Schule” heeft de
Duitse partner “Umweltbüro Nord e.V” eind 2009 lesmateriaal
gepubliceerd, dat leerlingen (van 11 t/m 16 jaar) en docenten
ondersteunt bij een energie- en klimaatcheck in school.
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html

Energie en opleiding voor een duurzame ontwikkeling
In Finland zijn alle scholen opgeroepen om programma’s voor een duurzame ontwikkeling
op te stellen. Daarvoor kunnen ze een overeenkomstig certificaat behalen.
Het energieverbruik is hiervoor een belangrijk ecologisch criterium. Scholen moeten hun
energieverbruik optimaliseren en hun scholieren actief bij dit ontwikkelingsproces
betrekken.
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Verbeter de energetische waarde van uw school!
De EGS energiecheck omvat vier gebieden van het schoolleven met in totaal negen
energetische aspecten. Voor de controle van elk aspect hebben we passende “Students
exercises” ontwikkeld, zodat u deze oefeningen in uw onderwijs kan integreren en uw
leerlingen als een drijvende kracht erbij kan betrekken.
Energetic performance of the school
Activity

Energy Aspect

Activity

Energy Aspect

School building
use

Heating energy
consumption

School activities training

Energy efficiency

Lighting Electricity
consumption

Renewable energies

Equipment electricity
consumption

Sustainable transport

Production and use from
renewable sources
Home-school
transport

Purchase of
equipment and
materials (suppliers)

Energy consumption

Transport energy
consumption

We hebben bovendien vijf criteria ontwikkeld, waarmee u de energetische aspecten kunt
beoordelen. Kom er zo achter wat de belangrijkste aspecten zijn en breng daar de
noodzakelijke veranderingen aan!
Het is vaak niet eenvoudig om noodzakelijke veranderingen ook door te voeren. Ga hier
ook systematisch aan het werk! Zorg ervoor dat uw school een energieplan opstelt waarin
een visie op een efficiënter energieverbruik geformuleerd is. Zorg ervoor dat steeds
iemand verantwoordelijk is voor een uit te voeren taak, dat de verandering gecontroleerd
wordt en dat successen en gebreken besproken worden in de school.
Veranker een efficiënter energieverbruik zo stevig in het schoolleven!
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Energiemanagement in de Keuda vakschool
Vakscholen zijn vaak grote instellingen waar
veel mensen leren of onderwijzen en veel
verschillende activiteiten verrichten. Het is al
een flinke klus om alle activiteiten die
energie verbruiken in kaart te brengen, en
nog moeilijker is het om de vele betrokkenen
voor een efficiënter verbruik van energie
zien te winnen.
De Keuda vakschool in Finland heeft
daarom een “Energiegids” geschreven. Voor
dertien gebieden van energieverbruik
worden speciale tips voor een efficiënter
energieverbruik gegeven. Met specifieke
aspecten van afzonderlijke vakgebieden zoals bijvoorbeeld koken en wassen - wordt
speciaal rekening gehouden. Daardoor kan
de hele gedachte achter het besparen van
energie in de afzonderlijke opleidingen
geïntegreerd worden en kunnen de
afgestudeerden de opgedane kennis ook in
hun toekomstig beroep gebruiken.

Keuda College
Järvenpää / Finland
Het Keuda College heeft tien
instellingen met een brede waaier aan
vakopleidingen, waaronder:
- dienstverlening
- technologie en transport
- restaurant en catering
- zakendoen en administratie
- land- en tuinbouw
- welzijn
- cultuur
De instellingen hebben in totaal 6000
studenten, de staf bestaat uit 550
medewerkers.
www.keuda.fi/portal/briefly_in_english/

De Keuda vakschool deed met de volgende
activiteiten in 2010 mee aan de nationale
week van energie besparen:
•

Dinsdag 5 oktober: dag van het
welzijn: lokale gerechten, gezond
ontbijt, werken in de tuin, vuilnis
oprapen, informatie over niet-roken,
muziek, kunst.

•

Maandag 11 oktober: autovrije dag de beste groep wint een prijs

•

Donderdag 14 oktober: lessen over
energie, een introductie over de
energiegids, posters, artikelen, het
meten van energieverbruik bij het
koken...
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Energy week in Finland
Energy week is a national activity and
organized by Motiva since 1996.
It takes place every year in week 41.
Schools, companies, all kinds of
organizations and private persons can
take part with many kinds of
happenings.
500 organizations participated in 2010.
www.motiva.fi
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Conclusie
Wanneer scholen hun leerlingen op het volwassen leven willen voorbereiden, dan moet
ook het thema efficiënt energieverbruik als een taak van de toekomst besproken worden!
Het heeft weinig zin om dit als een lastige en extra taak te beschouwen - in tegendeel:
scholen die deze uitdaging op
gepaste wijze aangaan, kunnen
op veel gebieden profiteren: Ze
bieden
praktijk-gerichte
leerarrangementen aan waarin
de leerlingen de opgedane
kennis en vaardigheden uit
verschillende
vakgebieden
samenvoegen, gebruiken en
verdiepen kunnen. U kunt zo
energie besparen, het milieu
ontlasten en geld vrijmaken dat
voor andere belangrijke zaken
op school dringend nodig is. De
daarbij
gewonnen
kennis,
motivatie
en
ideëen
van
leerlingen,
docenten
en
misschien ook de ouders,
kunnen
drijvende
krachten
achter een duurzame ontwikkeling worden.
De bijscholing van docenten,
het
betrekken
van
buitenschoolse partners en een
milieumanage-ment op school
zijn
hiervoor
belangrijke
succesfactoren.
In het EGS-project hebben we passende hulpmiddelen ontwikkeld en goede ervaringen bij
elkaar verzameld. Maak hier gebruik van en neem contact met ons op als u meer
ondersteuning nodig heeft!
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Betrek uw gemeente erbij!
Idee en feiten
Scholen kunnen niet alleen in het eigen gebouw energie besparen. Ze kunnen ook
plaatselijke actoren - zoals de familie van de leerling, kleine en middelgrote bedrijven en
ook het gemeentebestuur - betrekken bij hun ontwikkeling en ze zo tot een kiemcel laten
worden van de energierevolutie op lokaal gebied.
Een
dergelijke
plaatselijke
samenwerking bestaat uit geven en
nemen. Enerzijds kunnen scholen het
gebouw voor bijeenkomsten ter
beschikking
stellen
en
hun
competenties bij de organisatie van
leerprocessen inbrengen. Aan de
ander kant kunnen ze partners erbij
krijgen die de leerlingen met de
beroepspraktijk in contact brengen.
Daarnaast kunnen ze de leerlingen
helpen om oplossingen te vinden voor
een efficiënter energieverbruik en toe
te passen.

Plaatselijke actoren erbij betrekken
Lokale forums worden in tien Europese landen
uitgevoerd.
In de regel beslaat een lokaal forum meerdere
maanden en vinden er drie bijeenkomsten
plaats.
Daarin ontstaan veel project ideeën en er
worden actieplannen ontwikkeld. Sommige
plannen zijn al uitgevoerd.
De methodiek, de actieplannen en verslagen
van de lokale forums zijn op de EGS-website
gepubliceerd.

Met deze gedachte in het achterhoofd hebben we de bij het EGS-project betrokken
scholen opgeroepen om lokale forums te organiseren, om samen met plaatselijke partners
maatregelen voor een efficiënter energieverbruik uit te werken en de beste maatregelen
om te zetten in de praktijk. We hebben daarvoor een methodiek uitgewerkt die gebaseerd
is op de lokale Agenda 21 en het milieumanagement.
Maak nu ook gebruik van de door ons ontwikkelde methodiek en profiteer van onze
ervaringen. Op de volgende bladzijden worden die uitgebreider besproken.
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Boek vooruitgang met plaatselijke forumpartners!
Met de lokale forums moeten leer- en ontwikkelingsprocessen gestart worden, die tot een
verbetering van het energieverbruik leiden en veel actoren erbij betrekken.
Een lokaal forum is een gestructureerd
discussieproces dat op doeltreffende
veranderingen gericht is. Daarbij wordt

EGS methodiek
Onze methodiek voor lokale forums
beschrijft onder andere:
- de zin en wensen van plaatselijke
forums
- een routeschema voor het gehele
proces en voor elk afzonderlijk forum
- de selectie en rol van de deelnemers
- regels voor de deelnemers
- de public relations

•

allereerst het probleem
geïdentificeerd

•

het doel geformuleerd om het
probleem op te lossen

•

een lijst met prioriteiten
opgesteld

•

vastgesteld wie waarvoor verantwoordelijk is en

•

tenslotte een planning van de afzonderlijke activiteiten gemaakt.

PROBLEMS

OBJECTIVES
1.1 – ...

1. I am
hungry

1.2 – Eat
something

PRIORITIES

RESPOSIBILITIES

ACTIONS

1.1.A – ...

...

...

1.2.A – Prepare dinner

me

Go to supermarket, buy
food, cook

1.2.B – Go to restaurant me

Reserve table, go to
restaurant, order meal

1.2.C – Go to
grandmother's house
and have dinner there

Call grandmother, buy
flower, etc.

me,
grandmother

Aangezien de actoren de projecten zelf ontwikkelen, kunnen ze hun hele kennis en
al hun enthousiasme inbrengen en zijn ze zeer gemotiveerd de projecten ook
gemeenschappelijk uit te voeren.
Maak van deze handelwijze ook gebruik voor interne ontwikkelingsprocessen in uw eigen
school, instelling of bedrijf!
Meer Informatie:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
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Lokale forums in Frankrijk
In Frankrijk werden de lokale forums georganiseerd door de Agence Régionale de l’
Environnement de Haute-Normandie (AREHN). De forums vonden plaats in de school Les
Fontenelles in Louviers.
Elk forum was gericht op een speciaal thema om problemen te definiëren en doelen,
prioriteiten en actieplannen op te stellen in hetzelfde forum:
•

18-12-2009 - energie en lesplannen

•

18 -01-2009 - energie en de samenwerking met lokale economische actoren

•

23-02-2010 - energie en het dagelijkse schoolleven

Verschillende betrokkenen (geïnteresseerden, het milieuburo, het plaatselijk energieburo,
ouders, leerlingen, docenten, het schoolbestuur en de lokale overheden) namen deel aan
het forum en discussies over mogelijke plannen en acties werden gevoerd.
Met dank aan de stevige inbreng van de Les Fontenelles-school en het schoolpersoneel
werden de forums een succes.
Veel betrokkenen namen deel aan het forum, maar het was vooral moeilijk om de
plaatselijke
authoriteiten
erbij
te
betrekken.
Verschillende doelgroepen op lokaal
niveau waren erbij betrokken en tien
actieplannen werden voorgesteld. Elk
forum heeft meer dan vijftien deelnemers gekend.

...and in Portugal
Het forum Energy efficiency and
renewable energies” is georganiseerd
door IEBA. Er waren 2 panels:
1. Nationaal beleid over efficient
energiegebruik:
Waarom
duurzame energie?
2. Mortágua de weg naar duurzame
energie: waterkracht, biomassa,
windenergie, geothermaal, zonne
energie
Deelnemers:
207
studenten,
docenten en 10 stakeholders.

25
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Ontwikkel energieprojecten en stel prioriteiten!
In de lokale forums worden allereerst een groot aantal aan plannen en activiteiten
bedacht. In het verdere verloop worden deze verder uitgewerkt en op hun uitvoerbaarheid
onderzocht, want tenslotte moeten de beste en meest veelbelovende maatregelen worden
uitgevoerd.
Met enkele voorbeelden willen we u
graag op de volgende pagina’s laten
zien welke uiteenlopende projectideeën
zo ontstaan zijn. We beschouwen dit als
een aanmoediging en een bewijs, dat de
omkeer in de omgang met energie
gemeenschappelijk met mensen en
organisaties ter plaatste gerealiseerd
kan worden.

EGS methodiek - hulpmiddelen voor het
projectmanagement
- Format voor het opstellen van een
actieplan
- Format voor de beschrijving van de
projecten
- Prioriteiten-controle van de projecten
- Checklist voor de uitvoering van
projecten

Laat u hierdoor inspireren!
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Ideeën voor energieprojecten
•

Het ideale klaslokaal met
betrekking tot energieverbruik

•

Conciërges opleiden tot
“kampioenen” in
energiebesparing

•

Gerecycled papier in scholen

•

Handleiding efficiënt
energieverbruik voor personeel
en leerlingen

•

Kopiëren in het geheugen in
plaats van op papier

•

Het integreren van
energiebesparende aspecten in
het onderwijsplan, opvoeding en
“on the job learning”

•

Het meten van het
energieverbruik van apparaten
op vakscholen

•

Reis bewust - bespaar energie
en het milieu

•

Over energie in zeven dagen

•

Over energie - een jaarlijkse
tentoonstelling

•

Een themaweek over energie
besparen

•

Groene stroom voor scholen en
openbare gebouwen

•

Zonnecellen van particulieren op
schooldaken

•

Windenergie voor de school
Meer informatie:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
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Controleer en verbeter uw ideeën!
Vaak zijn er meerdere varianten mogelijk om een projectidee uit te voeren. Welke variant
is de beste? Deze vraag hebben ook de actoren en de lokale forums uitgebreid
bediscussieerd. Ze konden daarbij steunen op de EGS-methodiek.

Roemenië: groene school
De economische hogeschool Arad heeft
zich voorgenomen om de energiekosten
met 20% te verminderen. In het kader
van een haalbaarheidsstudie werden
daarvoor drie verschillende technische
maatregelen onderzocht:
1. De installatie van
thermostaatkranen op de
radiatoren.
2. Installatie van zonnecellen op de
daken voor de verwarming.
3. Installatie van spaarlampen in de
gangen.
De derde maatregel leverde het hoogste
puntenaantal op en zal daarom aan het
einde van 2011 als eerste uitgevoerd
worden.

Beoordeling van de haalbaarheid van
projecten
Elke geplande maatregel wordt aan de hand
van de volgende criteria onderzocht:
Mogelijkheid om iets te veranderen,
reproduceerbaarheid, overdraagbaarheid,
efficiëntie, effecten op de doelgroep, public
relations, haalbaarheid binnen het EGSproject, actieve deelname,
overeenstemming met de richtlijnen,
onafhankelijkheid van externe hulpbronnen.
Per criterium kunnen maximaal tien punten
vergeven worden. Aan de hand van
gewichtsfactoren - efficiëntie is verreweg het
belangrijkste criterium! - wordt de waarde
van een maatregel bepaald.
Samen met een economische beoordeling
kan zo de beste maatregel bepaald worden.

Aangezien de drie maatregelen elkaar niet uitsluiten, kunnen de andere twee op een later
tijdstip gerealiseerd worden.
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Oostenrijk: wedstrijd Clever driving
In het Versuchsreferat Steiermark en in de Landwirtschaftliche Fachschule Schlierbach
zullen de leerlingen gedurende hun opleiding ook onderwezen worden in het zo zuinig
mogelijk rijden met zware landbouwmachines. Het praktijkgedeelte van deze lessen moet
in de vorm van een wedstrijd georganiseerd worden om de prestatiedrang van de
leerlingen te prikkelen.
Samen met het Mulidiszipläre Instutut
für Europa-Forschung Graz is een
haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd,
waarin onderzocht werd in welke vorm
zo’n
wedstrijd
het
beste
kan
plaatsvinden. Er werden drie opties
bekeken:
1. een schoolinterne wedstrijd
alleen voor de
Landwirtschaftliche Fachschule
Grottenhof Hardt
2. een wedstrijd voor de hele
Steiermark-regio
3. een wedstrijd voor heel
Oostenrijk.
Optie twee en drie houden ook
automatisch in dat de voorgaande
optie(s) uitgevoerd zullen moeten
worden, hetgeen extra activiteiten
vraagt. Zo zouden in een regionale wedstrijd de beste leerlingen zich met elkaar moeten
kunnen meten. Dit betekent dat er al een voorselectie op schoolniveau heeft
plaatsgevonden. Om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, moeten echter
alle docenten bijscholing krijgen. Dan kunnen ze hun leerlingen net zo goed opleiden zoals
in de Landwirtschaftliche Fachschule Grottenhof Hardt. De hoeveelheid werk neemt
hiermee behoorlijk toe, maar tegelijkertijd wordt ook een veel groter effect verwacht.
De uitslag van de haalbaarheidsstudiemet heeft ertoe geleid dat de Oostenrijkse partners
ervoor gekozen hebben om optie 3 uit te gaan voeren - met inbegrip van optie 1 en 2.
Het project werd in 2009-2010 uitgevoerd.
Meer informatie:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
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Maak de overstap van plannen naar handelen!
De tot nu toe beschreven handelwijze heeft maar een doel: effectief handelen mogelijk
maken. Het is ons plan om de gemeenschappelijk ontwikkelde energieprojecten uit te
gaan voeren!
Men moet echter wel realistisch blijven: In het kader van het dertig maanden durende
EGS-project hebben we eerst een methodiek voor
de lokale forums ontwikkeld, vervolgens de lokale
Local Forums – Outcomes
forums gestart en als resultaat daarvan enkele
Local forums methodology
projecten zover klaar gemaakt dat ze in de praktijk
Feasibility studies for local energy
getest kunnen worden. Tot aan het einde van het
projects
EGS-project bleef daarom niet meer veel tijd over
Local forums action plans
voor de uitvoering van de projecten.
Collection of action plans
Het was daarom ons doel dat voor februari 2011
Reports on pilot actions
in elk lokaal forum minstens een energieproject
uitgevoerd zou worden. Bovendien zouden de
plaatselijke actoren dusdanig gesterkt zijn dat ze gemeenschappelijk verder werken en
dan stap voor stap verder projecten opstarten.

Lokale EGS -projecten in Nederland...
Het pilotproject “Lent mark 1” heeft als doel om een 18 meter hoge uitkijktoren te bouwen
van gebruikte materialen. De toren zal gebouwd worden door minstens tien werkloze
jongeren, die zo in staat zijn om te werken aan hun beroepscompetenties in de bouw en
specifiek in het werken met (technieken voor) gebruikte materialen.
Het pilotproject is verbonden met de uitbreiding van de Gemeente Nijmegen waar zo’n
15.000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden tussen 2010 en 2025. Het project wordt
uitgevoerd door de EGS-partner ROC Nijmegen.

... in Bulgarije...
Het project “reis bewust - bespaar energie en het milieu” is uitgevoerd door EGS-partner
FPMG in Sofia. Sofia is een grote stad met veel verkeer. Slechts een klein deel van de
leerlingen en docenten reist met het openbaar vervoer omdat er slechts een buslijn langs
de school loopt. Het meest gebruikte vervoermiddel is de auto.
Het project wil de CO2 voetafdruk en het benzineverbruik reduceren.
Drie schoolbussen werden gekocht en rijden nu in drie verschillende richtingen om
leerlingen op te halen. Ouders besloten om te gaan carpoolen en drie van de vier kinderen
die in de nabijheid wonen worden nu naar gebracht door een ouder. Andere leerlingen
besloten het openbaar vervoer te gaan gebruiken en slechts een paar van de oudere
leerlingen komen nu met de fiets naar school.
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.... in Frankrijk ...
Het Franse pilotproject “ Een week van energiebesparing” vond plaats in de Les
Fontenelles school in Louviers van 15 tot en met 19 november 2010, uitgevoerd door de
EGS-partners AREHN en IUFM.
Een heleboel activiteiten vonden die week plaats, waaronder:
•

presentatie van een tentoonstelling over energie, gemaakt door AREHN: meer dan
500 bezoekers

•

Conferentie
“Energie
en
duurzame
ontwikkelingen”,
voor 60 leerlingen en drie
docenten

•

Evaluatie van broeikasgassen
op school, voor 80 leerlingen
en vier docenten

•

Thermografische analyse in de
gemeente Louviers, voor 70
leerlingen

•

Workshop fotografie “Mijn boodschap, onze energie”, 60 vrijwilligers zijn
gefotografeerd gedurende een dag, waarvan 20 posters zullen worden gemaakt en
tentoongesteld.

... in Portugal
Het Portugese pilotproject “Open dag
voor energie” vond plaats van 25 tot en
met 27 mei 2010.
Het doel was het bewustmaken van
leerlingen en docenten van het belang
van duurzame energie-bronnen. EGSpartner
IEBA
organiseerde
verschillende excursies voor leerlingen naar plaatsen van duurzame energie-opwekking.
Om de verantwoordelijkheid van leerlingen als toekomstige beleidmakers te verhogen,
werd gedurende de dag een campagne ontwikkeld om spaarlampen te vervangen bij
leerlingen thuis.

Meer informatie:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
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Conclusie
Veel mensen denken na en maken zich zorgen over hoe we in de toekomst energie zullen
opwekken en gebruiken. Als er met deze mensen gesproken wordt, kan men veel goede
ideeën te horen krijgen met betrekking tot een veilige, milieuvriendelijke en eerlijke
energie-economie. Maar waarom komt de energierevolutie dan toch zo langzaam op
gang?
Dat ligt voor een deel zeker daaraan
dat er nog veel profiteurs zijn van de
traditionele
energie-economie
die
gebaseerd is op fossiele brandstoffen.
Zij verdedigen met alle macht de
structuren en machtsverhoudingen die
hun interesses dienen.
Aan de andere kant ligt het ook vaak
daaraan dat er met een waardevolle
schat - de ideeën van mensen - niet
zorgvuldig genoeg omgegaan wordt.
Juist met dit punt wil het EGS-project
een begin maken. Met de EGSmethodiek
kunnen
mensen
en
organisaties ter plaatse betrokken
worden bij de energierevolutie en hun
ideeën tot projecten verder ontwikkelen
die klaar zijn voor de praktijk.
Daadkrachtige mensen zouden de
indruk kunnen krijgen, dat vooral de in
het tweede deel van dit hoofdstuk
beschreven stappen langdurig en
tijdrovend zijn. Goede bedoelde - maar
slecht opgestelde - projecten kosten
echter nog meer en tijd en moeite en
dat kan met de EGS-methodiek vermeden worden.
We zouden graag zien dat plaatselijke forums veel gebruik maken van de EGS-methodiek.
We verheugen ons er op om gemeenschappelijk een energie-economie op te bouwen die
klaar is voor de toekomst!
Maak gebruik van ons materiaal dat we op onze website hebben gepubliceerd of neem
contact met ons op als u vragen heeft!
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Zoek de publiciteit op!
Idee en feiten
Met EGS willen het liefst zoveel mogelijk mensen
over een efficiënt energieverbruik en duurzame
energie informeren en ze verder voor de
energierevolutie zien te winnen. Daarvoor
moesten we ons aan de openbaarheid wenden.
Ook elk ander project kan van professionele
public relations profiteren.

EGS Dissemination Facts
1 centralised website
de-centralised websites in almost
all participating countries
8 press releases (centralised)
at least 35 press articles
(de-centralised)
1 Flyer (in different languages)

Tenslotte beschouwd de IEE public relations als
“return of invest”: als tegenprestatie voor hun
steun verwacht ze dat de projecten meehelpen
aan de voorlichting van de Europese bevolking
over een toekomstgerichte energie-economie.

6 issues of the newsletter
2 TV-reports
1 videoclip
a couple of local forums and other
public actions

Daarom stellen we u onze public relationsprojecten voor en nodigen u uit om goede ideeën voor uw eigen werk over te nemen.

Centraal versus decentraal
Publieksvoorlichting vereist vandaag de dag informatiebronnen als brochures, een website
of een nieuwsbrief om geïnteresseerden te vinden. Deze informatiebronnen werden in het
EGS-project als een gecentraliseerde actie (CA) in het Engels opgesteld.
Om in heel Europa bekend te worden moet echter nog steeds gebruik gemaakt worden
van de nationale talen. Het belangrijkste informatiemateriaal werd daarom door de EGSpartners in de talen van alle tien
deelnemende landen vertaald.
Tenslotte zijn de 23 bij het project
betrokken partners een waardevol
kapitaal waarvan nuttig gebruik
gemaakt
moet
worden.
Met
gedecentraliseerde acties (DA) bijvoorbeeld door het schrijven van
artikelen in lokale kranten of met
deelname
aan
regionale
evenementen - hebben de partners
bijgedragen aan het verspreiden van
onze boodschap.
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Maak gebruik van onze website!
Het centrale element van onze public relations is de website www.egs-project.eu. Hier
publiceren we al onze resultaten van het project.
Van begin af aan hebben we ervoor gekozen
om de website actiegericht op te stellen. We
wilden niet een lang verhaal vertellen over
wat we gedaan hebben, maar we willen
graag informatie en hulpmiddelen ter
beschikking stellen voor uw eigen werk.

www.egs-project.eu
De website informeert in veertien talen
over een efficiënter energieverbruik in
scholen. De meeste informatie is in het
Engels geschreven.
De website omvat ongeveer 180
artikelen, die in totaal ongeveer al
100.000 zijn bekeken.
Bijna 200 documenten kunt u
dowloaden van de website.
Het meeste materiaal is openbaar.
Daarnaast is er een apart gedeelte
alleen toegankelijk voor EGS-partners.

Op onze website kunt u onder andere:
• het Europese Manifest voor een
efficiënt energieverbruik in scholen
downloaden en/of online
ondertekenen.
• materiaal, hulpmiddelen en goede
praktijkgerichte voorbeelden
ontdekken voor het efficiënt omgaan met energie in scholen en het onderwijs over
milieu.
• uw eigen goede voorbeelden publiceren.
Bovendien kunt u hier informatie vinden over de EGS-partners, onze methodiek voor het
uitvoeren van lokale forums voor een efficiënter energieverbruik en nog veel meer.
Op onze website vindt u informatie in de volgende talen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nationale websites
Veel partners hebben het EGS-project ook op hun eigen website geïmplementeerd. Ze
laten daarmee aan hun belanghebbenden zien dat ze deelnemen aan een aantrekkelijk
Europees project. Tegelijkertijd dragen ze zo bij aan de verspreiding van de doelen van
EGS in Europa.

Bezoek de nationale websites en maak er
gebruik van om in contact te komen met onze EGS-partners.
U kunt ons hier vinden;
•

http://ecq-bg.com/egs.php

•

www.rouen.iufm.fr/spip.php?article91

•

www.umweltschulen.de/egs

•

www.grottenhof.com/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=75&ltemid=81

•

www.egs-progetto.it/

•

www.ieba.org.pt/ieba_pt/projectos/ficha_projecto.php?Id=14

•

www.montitrasimeno.umbria.it/it/notizia/progetti_europei_dedicati_alla_sostenibilit_
e
n
e
r
g
e
t
i
c
a
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Onderteken het Manifest!
Op weg naar een efficiënter energieverbruik
zijn er - zoals op elke weg - hoogte en
dieptepunten.
Uit ervaring is gebleken dat het steeds weer
nodig is om de motivatie te vernieuwen en
een impuls te geven aan de actoren.
Een
openlijk
gegegeven
vrijwillige
verplichting kan daarbij zeer behulpzaam
zijn. Ze helpt de actoren herinneren aan de
gemeenschappelijke opdracht en doelen.
Met dit in het achterhoofd hebben we het
EGS-manifest geschreven. We roepen alle
scholen in Europa op om dit manifest te
ondertekenen en zich op onze website als
ondertekenaar te laten registreren.

Europees Manifest ter verbetering
van het energieverbruik in scholen.
In twaalf talen beschikbaar
Meer dan 100 ondertekenaars uit
veertien EU-landen.
De ondertekenaars zijn op de website in
een lijst opgenomen en op een
landkaart zichtbaar.
Het Manifest richt zich vooral op
scholen; er is bovendien een eigen
versie voor andere organisaties zoals
bijvoorbeeld bedrijven.

Voor het ondertekenen van het manifest zou het in de school bediscussieerd moeten
worden. Zo bereikt men een zo
groot mogelijke consensus en
kunnen mogelijk alle deelnemers met hun daadkracht, maar ook
vragen en bezwaren - erbij
betrokken worden.
Elke school kan de ondertekening
ook voor hun lokale public
relations gebruiken door er een
event van te maken en ouders,
plaatselijke politici en de pers
hiervoor uit te nodigen.
Aangezien de ondertekenaars op onze website voor iedereen te zien zijn, kunt u hier ook
naar potentiële partners zoeken en contact met hen opnemen.

Meer informatie:
www.egs-project.eu > Sign the Manifesto!
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Profiteer van onze internationale forums!
Op drie internationale forums hebben de EGS-partners
gemeenschappelijk hun werk ter discussie gesteld aan een
vakpubliek.
Download de presentaties van onze website en krijg zo een
interessante inzage in de verschillende wegen ter
bevordering van een efficiënter energieverbruik in Europese
scholen. Bekijk verder hoe het ons gelukt is het
internationale schoolcongres “Efficiënt energieverbruik in
scholen” grotendeels klimaatneutraal te houden.
I. Internationaal forum
•

Schio - Italië, 09.10.2009

•

Thema: Scholen en andere lokale actoren gezamenlijk
voor de energierevolutie.

•

Sprekers uit Italië, Oostenrijk en Finland.

•

Ongeveer 80 deelnemers uit tien landen.

•

Organisatie: Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron”

II. Internationaal forum
•

Järvenpää - Finland, 09.03.2010

•

Thema: Opleiding, school en efficiënt energieverbruik
en samenwerking met de lokale gemeente.

•

Sprekers uit Italië, Finland, Duitsland, Oostenrijk en
Roemenië

•

Ongeveer 50 deelnemers uit tien landen.

•

Organisatie: Eco-One

Meer informatie:
www.egs-project.eu > Read more about
our public events!
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Internationaal schoolcongres “Efficiënt energieverbruik in scholen”
Met het congres werd tegelijkertijd het EGS-project afgesloten. Het diende om scholen en
leraren te enthousiasmeren voor een toekomstgerichte energie-economie. Naast een paar
voordrachten stonden daarvoor vooral interactieve activiteiten op het programma:
workshops,
een
‘markt
van
mogelijkheden’ als ook excursies naar
Internationaal schoolcongres “Efficiënt
energie-economische mega-projecten
energieverbruik in scholen”
zoals
het
kernfusie-experiment
07.-08. 10. 2010 Stralsund, Duitsland
“Wendelstein 7” in Greifswald.
Een bijzonder hoogtepunt waren de
plenaire lezingen van scholieren. In
hun openingslezing lieten Louise
Willneff en Nico Angerstein zien hoe
dramatisch de klimaatverandering is
voor het leven van mensen in de
poolregionen. De beide scholieren
hadden deelgenomen aan een van de
Britisch
Council
georganiseerde
expeditie naar het noordpoolgebied;
sindsdien zetten ze zich als “Climate
Champions” in voor de bescherming
van het klimaat. Matteo Manfron en
Davide Stocco van het ISIS Andrea
Ponti (Italië) vertelden hoe hun school
in april 2009 door een aardbeving in
Abruzzo werd vernield en nu als
energieneutraalhuis
opnieuw
opgebouwd wordt - met vakkundige hulp
van scholieren.

130 deelnemers uit 12 Europese landen,
waaronder 60 scholieren.

5 plenaire lezingen, 11 workshops, 20 posters, 5
excursies
400m2 bos aangeplant ter compensatie van de
door het reizen aangemaakte CO2-emissies
Nevenprogramma met stadrondleidingen en
‘social event’
Organisatie: Umweltbüro Nord e.V.
Coöperatiepartner: Norddeutsche Stiftung für
Umwelt und Entwicklung (NUE), FH Stralsund,
Britisch Council, Landeslehrstätte für
Naturschutz und nachhaltige Entwicklung
Mecklenburg-Vorpommern en ANU M-V e.V.

Ook in enkele workshops zijn scholieren
als sprekers opge-treden.
Een bijzonder doel van de organisatie
was het om het congres milieuvriendelijk plaats te laten vinden. Zo
werden biologische levensmiddelen uit
de regio en gerecycled papier gebruikt
en ook een CO2 balans gemaakt.

Meer informatie:
www.egs-project.eu > School Congress
http://vimeo.com/17137544
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Kopieer onze verspreidingsstrategie!
Dertig maanden lang hebben we in een groot Europees project de public relations voor de
energierevolutie gedaan. Enkele hoofdpunten van onze strategie willen we hier
samenvatten - kopiëren is nadrukkelijk toegestaan!

Oriënteer u op het nut van uw project voor de doelgroep!
Slechts een klein deel van de mensheid interesseert zich voor hetgeen u gedaan heeft.
Maar veel mensen hebben een terecht interesse in informatie, materiaal en hulpmiddelen,
waarmee ze hun eigen problemen kunnen oplossen en hun werk professioneler kunnen
uitvoeren.
Biedt u deze oplossingen aan, dan zult u een dankbaar publiek vinden!

Zorg voor bekendheid in de omgeving!
Sommig materiaal zoals de website of deze brochure hebben we als een centrale actie
gemaakt; met slechts enkele EGS-partners is hier veel werk verricht. Maar EGS kon alleen
succesvol zijn, omdat 23 partners in tien Europese landen het gezamenlijke plan zo
uitgevoerd hebben zoals dat ter plekke juist en noodzakelijk was: in de nationale taal, in
bestaande netwerken en met de actieplannen die geschikt waren voor die partner.
Volgens datzelfde principe kunt u ook aan de slag gaan, alleen op een kleinere
schaal!
U werkt in een regio: Zoek
een aanspreekpartner of
organiseer een actiedag in
elke belangrijke stad in die
regio!
U wilt uw school ‘groen’
maken? Zorg dat iemand
verantwoordelijk wordt voor
het milieu op school en
realiseer een klein milieuproject in elke klas!
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Bied redacties interessant materiaal aan!
De EGS-partner Versuchsreferat Steiermark (VRST) leidt landbouwleerlingen op en leert
ze onder andere hoe er met landbouwvoertuigen zo zuinig mogelijk gereden kan worden.
Dat is zinvol - maar niet echt spectaculair. Maar toen het VRST de zuinigheidswedstrijd
“Clever Driving” startte voor de regio Steiermark en er acht land- en bosbouw scholen aan
deelnamen, was het interesse van de media groot - de pers en zelfs de televisie deden er
verslag van.
Bekijk uw project eens vanuit het standpunt van een redacteur die interessante
nieuwsberichten wil verkopen: welk aspect van uw project zou dan volgens u een artikel
waard zijn?

Plan een mediaproductie zorgvuldig!
Al heel vroeg is in het EGS-project het idee
ontstaan om een videoclip te produceren, die
de hele verscheidenheid en levendigheid van
het project laat zien en daarbij ook zoveel
mogelijk actoren betrekt. Om ervoor te
zorgen dat het camera-team niet half Europa
door hoefde te reizen, hebben we de
opnamen
tijdens
het
internationale
schoolcongres gemaakt. Al bij de planning
van dit evenement werd er rekening mee
gehouden dat er voor de videoclip boeiende
actiebeelden van mensen nodig waren - en
dat er dus dergelijke activiteiten plaats
moesten vinden!
Gebruik deze gedachtengang voor
mediaformat dat voor u interessant is!

het

Als u een blog wilt publiceren, zoek dan
schrijvers onder uw medestrijders. Als u een
brochure zoals deze wilt opstellen, begin dan
op tijd met het verzamelen van informatie en
foto’s. En wanneer u tot de conclusie komt
dat een bepaald mediaformat toch niet valt te
realiseren, zoek dan op tijd een ander dat
wel uitvoerbaar is.
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Werk verder aan het netwerk!
In februari 2011 eindigt voor ons een intensieve en nauwe samenwerking die 30 maanden
geduurd heeft. We hebben veel bereikt. We hebben elkaar leren kennen en waarderen.
De energierevolutie is echter hiermee nog niet afgesloten. Ook in de toekomst staan we
verder ter beschikking als aanspreekpunt voor informatie of samenwerking.
Het European Center for Quality is een partner in talloze projecten die gericht zijn op het
bevorderen van de sleutelrol van scholen, politieke en overheids instellingen om hun
gemeenschappen te leiden naar een duurzaam en efficiënt energieverbruik.
De berggemeente Trasimeno Medio Tevere is een openbaar lichaam die zich inzet voor
een duurzame ontwikkeling en - in het bijzonder - betrokken is bij voorstellen en projecten
voor klimaatbescherming en een goed gebruik van energie en het milieu.
www.montitrasimeno.umbria.it
Sogesca zet zich in om nieuwe mogelijkheden te zoeken voor scholen die energie willen
besparen en om het EGS-netwerk en Manifest te promoten. www.sogesca.it
Het Umweltbüro Nord e.V. zet zich voor klimaatbescherming in scholen in en publiceert
daarvoor onder andere leermateriaal in het Duits en Engels.
www.umweltschulen.de/klima
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Eco-One werkt samen met de OKKA
foundation die de Sustainable Development
Certification ondersteunt naar scholen toe.
www.koulujaymparisto.fi
Eco-One werkt samen met Motiva die een
efficiënt energieverbruik in scholen bevordert
door het publiceren van lesmateriaal in het
Fins
en
Engels.
www.motiva.fi/en/public_sector/school_and_
colleges
Eco-One werkt ook samen met de Sykli
Environmental School in Finland, hetgeen de
grootste Finse trainingsorganisatie voor
docenten is met betrekking tot duurzame
ontwikkeling en energie-management in
scholen. www.sykli.fi/
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Conclusie
De public relations waren een integraal onderdeel van het EGS-project. We hebben deze
opdracht geëngageerd en goed georganiseerd aangepakt en succesvol uitgevoerd.
We hebben van begin af aan de verantwoordelijkheid voor de public relations duidelijk
vastgelegd en het belangrijkste materiaal als een centrale actie gemaakt.
We hebben onze projectstructuur met 23 partners in tien EU-landen gebruikt om in de
breedte aanwezig te zijn en onze doelstellingen in alle betrokken talen in veel regio’s en
lokale netwerken te verspreiden.
We hebben de mediaformats gebruikt die bij onze doelgroepen passen, zoals websites,
persmededelingen, presentaties en een videoclip.

We hebben in het gehele EGS-project producten gemaakt die gericht waren op een zinvol
gebruik van de doelgroep en die we ook na het project graag verder zullen gebruiken en
bekend willen maken.
We hebben tenslotte met veel regionale evenementen en met de drie internationale
forums hoogtepunten gerealiseerd, die veel mensen - en niet als laatste ook ons zelf gemotiveerd hebben.
Alles bij elkaar genomen konden we onze doelstellingen in Europa bekend maken en
aanbevelingen opstellen voor de public relations van uw projecten.
Neem contact met ons op als u vragen heeft of als u zich voortaan gezamenlijk met ons
wil inzetten voor de energierevolutie!
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