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Proiectul s-a incheiat – sa trecem la treaba!
Proiectul EGS s-a derulat pe o perioada de 30 de luni - din septembrie 2008 până în
februarie 2011. Scopul cu care am inceput a fost cel de a consolida rolul şcolilor în
revoluţie energetică. A fost dorinta noastra de a îmbunătăţi capacităţile şcolilor. Scolile –
aceasta a fost ideea noastra - ar trebui să
participe la procesul de îmbunătăţire a
eficienţei energetice în comunitatile lor locale;
chiar mai mult, ele ar trebui să joace un rolcheie. Nu în ultimul rând, am început să
informam cât mai mulţi oameni posibil, despre
eficienţa energetică şi despre sursele
regenerabile de energie şi, astfel, sa le oferim
o doza de entuziasm pentru revoluţia
energetică.
Sub îndrumarea Liceu Stiinţific "N. Tron ", 23
de parteneri din 10 ţări europene au lucrat cu
pasiune pentru a atinge aceste obiective.
Această broşură prezintă un raport privind
activitatea noastră. Pentru informaţii detaliate,
vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru.
Proiectul EGS s-a incheiat. Ce ar trebui să se
întâmple acum? Ar trebui să fim mulţumiţi, sa
ne spunem "la revedere" si sa mergem
acasă?
Nu! De la bun început, proiectul EGS nu a fost
planificat asa! Cele 30 de luni de
implementare a proiectului (cu sprijinul
prietenos al EACI) reprezinta doar un pas pe
drumul nostru - acest lucru este valabil pentru
întreaga comunitate a proiectului, precum şi
pentru fiecare partener in parte.
În cadrul proiectului EGS, am dezvoltat
materiale de curs, prezentări şi instrumente
pentru managementul de mediu în şcoli. Noi
le va utiliza, de asemenea, si după finalizarea
proiectului EGS ca bază pentru realizari
ulterioare.
Metodologia forumurilor noastre locale permite şcolilor să participe la revoluţia energetică
la nivel local. Numeroase comunităţi din Europa elaboreaza acum concepte de protecţie a
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climei - metodologia forumurilor noastre locale ar putea fi aplicata de asemenea in aceste
situaţii.
În forumurile locale, am dezvoltat multe idei interesante de proiecte, pe care dorim să le
punem în practică în viitor.
Am câştigat experienţă, ne-am îmbunătăţit competenţele pe care intenţionăm să le
aplicăm în proiecte viitoare.
Vom implica parteneri la nivel local, naţional şi internaţional, alături de care vom merge
mai departe pentru o lume eficienta energetic.
Proiectul s-a incheiat - să trecem la treabă! Aceasta este ideea de baza a acestui pamflet.
Vă invităm la o scurtă retrospectivă. Dar mai presus de toate, am dori să vă prezentăm
instrumentele şi materialele pe care le-am dezvoltat. Dorim să vă încurajam să va alăturati
revoluţiei energetice şi sa folositi rezultatele si expertiza noastră.
Proiectul s-a incheiat - să trecem la treabă!! Va alăturaţi noua?!
Ne gasiti online:
• pe site-ul nostru www.egs-project.eu; vă rugăm, semnati acolo Manifestul pentru
eficienţa energetică şi vă abonati la newsletter-ul nostru
• şi la Facebook: www.facebook.com/pages/EnergyEducationGovernanceSchoolsEGS/138360922890169 .
Nu ezitaţi să contactaţi coordonatorii EGS sau partenerii dumneavoastră
naţionali, pe care ii puteţi găsi pe site-ul nostru sau la pagina 6 din această
broşură!
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EGS: Concept si date
EGS: Energie – Educatie – Guvernare – scoli
Energie
Energia este necesara pentru mentinerea sanatatii, stilului de viata si bunastarii oamenilor
si pentru functionarea economiei. Societatea noastra are nevoie de indivizi care au
cunostintele,
abilitatile
si
atitudinile
necesare pentru utilizarea cu întelepciune
Date despre EGS
a resurselor energetice.
23 parteneri din 10 țări europene

Educatie

din Sept. 2008 până în Feb. 2011

Cunostintele despre energie au o
importanta
cruciala
pentru
viitorul
economiei si mediului ambiant din Europa.
Educatia în domeniul energiei trebuie sa
constituie
o
parte
integranta
a
curriculumului scolar în scopul de a pregati
cetateni informati pe teme legate de
energie.

Sprijinit de EACI:
Proiect Nr. IEE/07/710/S12.499412
Costuri totale: 992.791,00 €
finanțare: 744.593,25 € (75%)
Coordonator proiect:
Liceo Scientifico Statale "N. Tron",
Schio, Vicenza – Italia

Guvernare
Energia ar trebui sa fie un bun comun si EGS s-a nascut din nevoia de a implica
comunitatile locale în abordarea problemelor privind energia si îmbunatatirea eficientei
energetice printr-un proces participativ.

scoli
scolile sunt principalii actori care pot contribui la implicarea întregii comunitatii si în acelasi
timp la formarea tinerelor generatii.
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Obiectivul strategic
De a spori rolul cheie al liceelor în implicarea actorilor interesati (elevi, familii, IMM-uri,
autoritati locale, alte scoli) în procesul de îmbunatatire a eficientei energetice si de
informare a comunitatiilor din care fac parte.
EGS rezultate

Activitatile Proiectului

manifest energetic pentru școli

23 de parteneri din 10 tari europene au
colaborat
pentru
implementarea
Proiectului EGS.

raportul privind starea actuală
cursuri de formare pentru profesori și
personalul auxiliar

Am determinat situatia actuala în ceea ce
priveşte eficienţa energetica în şcoli şi am
identificat exemple de bune practici.

lecții privind energia și proiecte pentru
elevi

Am pregatit şi implementat module
educationale pentru elevi, precum şi
cursuri de formare pentru cadrele
didactice.

sistem de management al energiei în școli

Şcolile partenere au dezvoltat Sisteme de
Management al Energiei.

colectarea planurilor de acțiune ale
forumurilor locale

forumuri locale pentru îmbunătățirea
eficienței enrgetice, planuri de acțiune,
acțiuni pilot

Pornind de la scolile partenere, au fost
îmbunătățirea performanțelor energetice
organizate " Forumuri Locale" în scopul de
în școlile implicate
a implica actorii interesati în procesul de
rețea
educatie şi inovatie. Rezultatele acestei
abordari folosind Forumuri inspirate de
Agenda Locala 21 s-au constituit în
planuri de acţiune pentru creşterea eficienţei energetice şi în proiecte pilot.
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Partnerii EGS
Urmatorii partneri din 10 tari europene au facut parte din proiectul EGS:
•

‘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

•

Universitatea de Vest ‘Vasile Goldis’ din Arad - RO - www.uvvg.ro

•

Colegiul Economic Arad - RO - www.leconomic.home.ro

•

Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad - 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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Pregateste-ti scoala pentru revolutia
energetica!
Idei si fapte
Creşterea eficienţei energetice şi trecerea de la combustibili fosili la surse regenerabile de
energie se numara printre cele mai mari provocari ale secolului 21. În aceasta provocare
cu care se confrunta, şcolile ar trebui sa-şi
asume un rol-cheie. În confruntarea cu
EGS în școli
aceasta provocare şcolile ar trebui sa-şi
13 școli din 10 țări în calitate de parteneri
asume un rol-cheie. Ele pot economisi
implicați
puternic energie în cladirile proprii. Ele pot
12.023 elevi implicați direct
oferi studenţilor cunoştinţe şi inspira
32.769 elevi implicați indirect

entuziasm în ei, şi dezvolta abilitaţile de
care avem nevoie pentru Revolutia
energetica.

680 profesori implicați direct
3.489 profesori implicați indirect

În proiectul EGS, am investigat în primul
cel puțin 873.758 kWh de energie
rând ce statut au atins şcolile din Europa în
economisiți*
aceasta privinţa. În cele 13 şcoli direct
cel puțin 516 t de CO2 economisite*
implicate în proiect, au fost implementate
* balanța finală încă lipsește
sau chiar au fost dezvoltate cele mai bune
practici disponibile. Am pus la dispozitia
profesorilor programe de pregatire suplimentara şi am introdus module de instruire
practica. Am evaluat materialele de formare disponibile pe piaţa şi am dezvoltat propriile
noastre materiale. Şi am analizat cu atenţie modul în care şcolile pot gestiona responsabil
utilizarea energiei în spaţiile proprii.
Profita de experienţa, instrumentele şi materialele noastre pe care le vom prezenta
în paginile urmatoare!
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Raporteaza-ţi şcoala la standardele europene
Situatia actuala
Una din primele activitaţi în cadrul proiectului EGS a constat în investigarea situaţiei din
punctul de vedere al eficienţei energetice şi activitaţilor educaţionale corespunzatoare în
şcolile europene.
Am fost în masura sa determinam, de
exemplu, ca:

Situatia actuala:
Eficiența energetică în școli
Studiu la 39 de școli din 10 țări

•

aproape ¾ din cladirile scolilor
sunt mai vechi de 20 de ani;

•

cladirile vechi consuma
multa energie termica;

•

exista mai multe optiuni posibile
pentru reducerea consumului de
energie în scoli;

•

mai mult de 80% din scoli au
integrat tema “Energie” în
curriculumul lor – si de regula în
mai mult de un subiect; si

•

mai mult de 70% din scoli au
cooperat cu parteneri externi în
vederea
cresterii
eficientei
energetice si/sau oferirii unor
cunostinte practice studentilor.

Școli primare, gimnaziale și profesionale

mai

Am publicat pe site-ul nostru “Raportul privind situaţia actuala din şcoli” cu documentatia
justificativa si chestionarul original.
Utilizaţi aceste rezultate pentru a compara şcoala Dvs. cu şcolile europene.

Citește mai mult:
www.egs-project.eu > Pregătiţi şcoala dvs. pentru revoluţia energetică!
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Baza de date cu bune practici
Pe parcursul implementarii Proiectului
EGS am colectat exemple de bune
practici educaţionale şi le-a facut
accesibile pentru dvs. într-o baza de
date. Puteţi cauta în aceasta în funcţie
de ţara şi subiect, printre altele.
Baza de date contine deja 100 de
exemple din 8 ţari, care acopera
urmatoarele subiecte:
•

economisirea energiei

•

surse de energie regenerabile

•

protejarea climei

•

management

•

educatie

•

activitaţi de PR

•

networking.

Printrea acestea sunt exemple precum:
•

Eco-food

•

the climate balloon

•

saptamâna
nationala
de
constientizare a energiei în scoli

•

mediul scolar virtual

•

detectivi climatici în scoli

•

clipuri
video
economisirea energiei

•

chat-uri pe tema energiei.

despre

Utilizaţi aceste exemple în ativitatea
de predare proprie şi/sau introduceţi
propriile exemple de bune practici în
baza de date!
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Formati-va profesorii!
Cunoştinţele în ceea ce priveşte
protecţia mediului şi în domenii
conexe
precum
tehnologiile
energetice se dezvolta într-un ritm
uimitor. Din acest motiv, este extrem
de important sa se asigure formarea
continua a profesorilor şi a
personalului tehnic din şcoli şi sa-i
transformam în multiplicatori eficienţi
pentru revoluţia energetica.

EGS - Programe de instruire pentru
profesori
A fost elaborat un plan de instruire
În 10 țări europene, au fost efectuate cursuri de
formare.
La aceste cursuri au participat aproximativ 680
de participanți.
Planurile de formare și materialele de curs au
fost publicate în mai multe limbi europene pe
site-ul EGS

În cadrul proiectului EGS a fost
identificata nevoia pentru formare
suplimentara, a fost elaborat un plan de instruire şi pe aceasta baza au fost concepute şi
executate programele de formare ale profesorilor. Standardele utilizate în aceasta
activitate au fost foarte ridicate: programele de instruire au fost axate pe practica si diverse
din punct de vedere metodologic.

EGS – Formarea profesorilor în Italia ...
Partenerii nostri din Italia: Comunità Montana “Associazione dei Comuni Trasimeno –
Medio Tevere” si Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron” au organizat cursurile de formare
ale profesorilor pe mai multe zile si au publicat pe site-ul EGS planurile de formare (în
engleza) împreuna cu prezentarile (în italiana).
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… în România
Colegiul Economic Arad au instruit
profesorii si pe ceilalti angajaţi în
urmatoarele teme, inter alia:
•

dezvoltare durabila

•

eficienta energetica

•

probleme de mediu în economia
bazata pe energie

•

reciclare

•

Standarde europene de mediu.

… în Austria …
Un seminar de o zi pe probleme de
energie a fost integrat în programul
acreditat ”formarea cadrelor didactice
pe perioada vacanţei”. Seminarul a
acoperit diferite aspecte şi abordari,
precum si exemple de bune practici.

… si în Germania
Partenerul EGS ZIEL 21 a organizat un
workshop pentru profesori intitulat
“Educatia centrata pe energie în licee”
si o prezentare pe tema “Locuri de
munca care au un viitor în revolutia
energetica" în cadrul zilelor de
dezvoltare profesionala la ViscardiGymnasium
din
Fürstenfeldbruck,
prezentare foarte interesanta atât
pentru elevi cât si pentru profesori.
Utilizaţi materialele pe care le-am
dezvoltat pentru propriile dvs.
evenimente de formare! Contactatine daca aveţi nevoie de parteneri
si/sau de lectori!

Citește mai mult:
www.egs-project.eu > Pregătiţi şcoala dvs. pentru revoluţia energetică!
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Dati viata lectiilor dvs.!
Energia nu este doar un fenomen fizic, este de asemenea o preconditie pentru viata, a
plantelelor, animalelor si chiar a omului. Energia este un element important al costului si
un factor economic. Producerea energiei într-un mod prietenos cu mediul si chiar accesul
la resursele energetice se numara printre principalele provocari ale secolului 21. Instruirea
pe aceasta tema ar trebui sa fie la fel de diversa precum rolul energiei în sine.

Educatia EGS în Bulgaria …
1st Mathematic Gymnasium Sofia a dezvoltat o serie de module de instruire numita
“Ecofriends”.
Elevii
învata
strategia celor 3R pentru protectia
mediului la un nivel adecvat
vârstei. “Reducere – Refolosire –
Reciclare” care se traduce ca reducerea consumului de resurse,
refolosirea unor componente sau
reciclarea acestora. Ei folosesc
conceptul de energie in situatiile
de zi cu zi şi se familiarizeaza cu
sursele de energie prietenoase cu
mediul, precum şi cu eticheta
europeana
pentru
eficienţa
energetica.

… în Germania
Biroul de Mediu Nord din HansaGymnasium Stralsund efectueaza
simularea "triCO2lor"; acest lucru
încurajeaza elevii sa gândeasca
într-un mod amuzant şi interactiv
la strategii pentru o economie
prietenoasa cu mediul ecologic si
profitabila din punct de vedere
energetic.
Biroul de Mediu Nord deţine, de
asemenea, o biblioteca de mediu
şi astfel a fost în masura sa contribuie cu recomandari utile la elaborarea materialelor
didactice în domeniile energiei şi al protecţie în faţa schimbarile climatice pentru Proiectul
EGS.
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… în Slovacia
Împreuna cu partenerul EGS Club Kon-Tiki din
Bratislava, elevii au construit un model de casa
pasiva.

… si în Austria
Versuchsreferat Steiermark au instruit agricultorii
si i-au învatat cum sa utilizeze eficient energia în
profesia lor. Operaţiunea de economisire de
combustibil la utilizarea maşinilor agricole s-a aflat
în prim-plan. Sub titlul "Eco-Driving" a fost
dezvoltat un aranjament de învaţare adecvata a
tinerilor care a constituit o provocare pentru
ambiţiile competitive ale cursanţilor.

Energie & Protecţia Mediului în toate
aspectele
Biroul de Mediu Nord a analizat „master planul”
pentru sistemul de învaţamânt german clasele 510. Acesta a fost în masura sa demonstreze ca
aproape toate persoanele implicate pot contribui la
"Educatia energetica".
www.umweltschulen.de/klima/fachunterricht.html
Folosiţi planurile de lecţie şi
recomandate de pe site-ul nostru!

materiale

Elevii pot învaţa de la consultanţii din domeniul
energetic de constructii, constructorii de seminee
sau atelierele auto, cum poate fi utilizata energia
în mod eficient în viaţa de zi cu zi, şi cum putem
profita cu toţii de aceasta eficienţa.
Lasaţi-va încurajaţi de exemplele noastre şi
integraţi partenerii dvs. de practica în
activitaţile dvs. de instruire!
Citeste mai mult:
www.egs-project.eu > Pregătiţi şcoala dvs. pentru revoluţia energetică!
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Verificati consumul energetic din scoala!
Daca doriti sa economisiti energie, mai intai trebuie sa verificati consumul de energie din
scoala dvs. Poate va ganditi la copiatorul din secretariat sau la aparatul de cafea din
cancelarie, ambele fiind folosite intreaga zi? Dar nu intotdeauna dispozitivele pe care le
vedem in fata noastra sunt cele mai mari consumatoare de energie!
Numai o verificare temeinica a consumului de energie ne permite sa evaluam realistic
situatia si apoi sa ne intoarcem atentia catre adevaratele consumatoare de energie.
Verificati temperatura din camera! Verificati facturile de energie! Dintre aparatele

electrice, verificati-le in primul rand pe cele care sunt prezente in numar mare,
impreuna cu cele care functioneaza perioade indelungate de timp sau care au voltaj
mare! Puteti de asemenea sa integrati si traficul – drumurile zilnice ale profesorilor
si elevilor la scoala.
Daca folositi tehnici adecvate de invatat si distribuiti sarcini adecvate varstei, studentii dvs
pot sa verifice consumul de energie si astfel sa puna in practica si sa isi aprofundeze
cunostintele obtinute la materii ca fizica, matematica sau inginerie intr-un context practic,
relevant. Folositi "Exercitii pentru studenti!"
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Protejarea energiei si a mediului
Scolile sunt printre cei mai importanti consumatori de energie
in sectorul public. Asadar, economisirea energiei in scoli
aduce o contributie importanta protejarii mediului.
Cu brosura "Detectivul climatului in scoli", publicata la
sfarsitul anului 2009, partenerul german "Biroul mediului de
nord", a furnizat un ajutor didactic care sprijina elevii si
profesorii claselor 5-10 in efectuarea unor verificari
energetice si de mediu in scoala lor.
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html

Energie si educatie pentru dezvoltare durabila
In Finlanda, au fost implementate programe de dezvoltare durabila in toate scolile. Prin
urmare pot obtine un certificat corespunzator.
Un criteriu important pentru obtinerea certificatului este consumul de energie. Scolile
trebuie sa optimizeze consumul de energie si sa implice elevii in acest proces.
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Imbunatateste performanta energetica a scolii tale!
EGS-ul cuprinde patru domenii din viata scolara cu noua aspecte legate de energie. Am
dezvoltat exercitii adecvate pentru elevi, cu scopul investigarii fiecarui aspect, astfel incat
sa poata integra aceste exercitii in lectii si pentru a implica elevii.
Performanta energetica a scolii
Activitate

Aspect energetic

Activitate

Aspect energetic

Utilizarea cladirii
scolii

Consumul de energie
pentru incalzire

Activitati scolare instruirea

Eficienta energetica

Consumul de energie
pentru iluminat

Energii regenerabile

Consumul de energie
pentru echipamente

Transport durabil

Productia si utilizarea
energiei reutilizabile
Transportul
scoala-casa

Consumul de energie
pentru transport

Achizitionarea
echipamentelor si
materialelor

Consumul de energie

Am dezvoltat cinci criterii pe baza carora puteti evalua aceste aspecte legate de energie.
Identificati cele mai importante aspecte si incepeti modificarile necesare!
Deseori nu este usor pentru a implementa schimbari recunoscute ca fiind necesare intr-o
activitate. Va trebui sa procedati sistematic! Asigurati-va ca scoala dvs emite "Politica
energiei" in care sunt formulate idei cu referire la eficienta energetica. Asigurati-va ca
echipe responsabile sunt desemnate pentru toate actiunile planificate, ca implementarile
sunt monitorizate si rezultatele sunt comunicate in scoala! Fixeaza eficienta energiei in
operatiunile tale scolare!
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Managementul energiei in Scoala Profesionala KEUDA
Scolile vocationale sunt institutii in care
elevii invata si desfasoara o varietate de
activitati. Identificarea tuturor activitatilor
care consuma energie reprezinta deja o
provocare si este destul de dificil a le castiga
interesul celor care vor fi influentati de
imbunatatirea eficientei energetice.
Scoala vocationala KEUDA din Finlanda a
conceput un ghid energetic. In cadrul
acestuia, sunt date indicii privind eficienta
energetica pentru 13 domenii. Aspecte
specifice
ale
domeniilor
profesionale
individuale (de exp. gatitul, spalatul) sunt
privite cu interes, astfel incat principalul
concept al eficientei energetice sa fie
incadrat in cursuri de formare individuale si
elevii sa puna in practica ceea ce au
invatat .

Scoala Vocationala Keuda
Järvenpää / Finland
Scoala vocationala Keuda cuprinde 10
unitati si are o mare varietate de
profiluri:
- Servicii
- Tehnologie si transport
- Restaurant si catering
- Afaceri si administrare
- Agricultura, Horticultura and Floristica
- Bunastare
- Cultura
Sunt 6000 de elevi si 550 profesori si
personal auxiliar.
www.keuda.fi/portal/briefly_in_english/

Keuda a participat la “Saptamana nationala
de economisire a energiei 2010”, cu
urmatoarele activitati:
•

Marti,
5.10:
Ziua
bunastariimancaruri locale, mic dejun sanatos,
gradinarit,
colectarea
deseurilor,
informatii contra fumatului , muzica,
arta

•

Luni, 11.10: Ziua fara Automobile:
echipa cea mai buna castiga premiul

•

Joi, 14.10: Lectura despre energie,
introducerea in ghidul energiei,
postere, articole, masuratori ai
consumului
de
energie
in
bucatarie, ...
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Saptamana energiei in Finlanda
Saptamana energiei este o activitate
nationala organizata de Motiva
incepand din 1996.
Are loc in fiecare an in saptamana 41.
Scoli, companii, numeroase organizatii,
persoane fizice pot participa cu diverse
activitati.
500 organizatii au participat in 2010.
www.motiva.fi
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Concluzii
Scolile isi pregatesc elevii pentru viata si trebuie sa abordeze in mod adecvat problema
responsabilitatii eficientei energetice!
Acest fapt nu trebuie vazut ca o problema dificila, dimpotriva scolile care intampina
aceasta provocare pot avea beneficii in mai multe domenii. In cadrul practicii, elevii isi pot
folosi cunostintele si abilitatile
invatate la diferite discipline.
Scolile pot economisi energia, pot
reduce impactul ecologic, si pot
aloca fonduri necesare pentru
mentinerea calitatii scolii. Se
acumuleaza cunostinte, motivatii,
idei de la elevi, profesori si posibil
parinti.
Formarea profesorilor, integrarea
partenerilor externi la şcoala şi
managementul
ecologic
sunt
factori esenţiali în succesul pe
aceasta cale.
În proiectul EGS, am dezvoltat
instrumente adecvate şi am
dobândit
experienţe
bune.
Utilizaţi-le
şi
contactaţi-ne
daca aveţi nevoie de suport
suplimentar!
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Implica-ţi comunitatea!
Ideii si date
Şcolile nu pot economisi singure energia. Ele pot implica, de asemenea, actori locali - de
exemplu, familiile elevilor, companii mici şi mijlocii şi administraţia locala - în dezvoltarea
lor şi sa devina astfel factori ai Revoluţiei Energetice la nivel local.
O astfel de cooperare locala este practic un schimb. Pe de o parte, intalnirile se pot
desfasura in şcoli, profesorii putand
sa-si aduca aportul la organizarea
Integrarea actorilor din comunitate
procesului de învaţare. Pe de alta
Forumurile locale au avut loc in 10 tari
parte, pot fi câştigaţi parteneri care sa
europene.
faca practica în mod real cu elevii sau
In mod normal, un forum local dureaza mai
sa-i ajute sa identifice şi sa aplice
bine de cateva luni si au loc trei sesiuni.
soluţii bune pentru îmbunataţirea
Au fost dezvoltate multe idei de proiecte si seficienţei energetice.
au proiectat planuri de actiune. Unele masuri
au fost deja implementate.
În acest sens, am facut apel la şcolile
Metodologia, planurile de actiune si rapoartele
implicate în proiectul EGS de a
forumurilor au fost publicate pe site-ul EGS.
organiza "Forumuri Locale", de a
elabora masuri pentru îmbunataţirea
eficienţei energetice, împreuna cu
partenerii locali şi de a le implementa pe cele mai bune. Am realizat o metodologie bazata
pe Agenda Locala 21 şi pe managementul de mediu.
Utilizaţi metodologia realizata şi profitaţi de experienţa noastra! Ea va fi prezentata în
paginile care urmeaza.
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Câştigaţi parteneri prin intermediul forumurilor locale!
Ca urmare a forumurilor locale ar trebui sa fie iniţiate procese de învaţare şi de dezvoltare
care sa conduca la creşterea eficienţei energetice şi în care sa fie integraţi mulţi actori.
Un forum local este un proces de
discuţii structurate care au ca finalitate o
serie de schimbari eficiente. În acest
proces
•

se incepe cu
problemelor;

Metodologia EGS
Metodologia pentru Forumurile Locale
defineşte, printre altele:
- scopul şi preocupările forumurilor locale;

identificarea

•

sunt formulate obiectivele;

•

sunt stabilite
acţiune;

- o „hartă” pentru întregul proces şi pentru
fiecare forum individual;
- selecţia şi rolul participanţilor;

prioritaţile

de

- regulile pentru participanţi;
- relaţiile publice.

•

sunt definite responsabilitaţile
pentru fiecare caz; si

•

sunt planificate activitaţile individuale.

PROBLEME

OBIECTIVE
1.1 – ...

1. Mi-e
foame

1.2 – Manânca
ceva

PRIORITATI

RESPONSABI
LITATI

ACTIUNI

1.1.A – ...

...

...

1.2.A – Pregateşte
masa

eu

Du-te la supermarket,
cumpara mâncare,
pregateşte masa

1.2.B – Du-te la
restaurant

eu

Rezerva masa,du-te la
restaurant, comanda
mâncare

1.2.C – Du-te la bunica
si manânca acolo

Eu, bunica

Sun-o pe bunica, cumpara
flori, etc

Deoarece actorii îşi dezvolta propriile proiecte, ei se implica cu toate cunoştinţele şi
entuziasmul lor şi sunt foarte motivaţi ca împreuna sa puna în aplicare proiectele. Utilizaţi
acest proces şi în şcoala, instituţia sau compania dumneavoastra pentru a contribui
la dezvoltarea pe plan intern!

Citeste mai mult:
www.egs-project.eu > Implica comunitatea ta locala!
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Forumurile locale în Franţa ...
În Franţa, forumurile locale au fost organizate de catre Agenţia Regionala de dezvoltare a
Normandiei (AREHN). Forumurile au avut loc în liceul Les Fontenelles în Louviers. Fiecare
forum a avut o tematica specifica cu scopul de a defini problemele, obiectivele, prioritaţile
şi acţiunile referitoare la tematica abordata:
•

18/12/2009 = Energie şi acţiuni de invaţare

•

18/01/2010 = Energie şi cooperare cu actorii economici locali

•

23/02/2010 = Energie şi viaţa de zi cu zi a şcolii

Diverse parţi interesate (persoane interesate, Agenţia de Mediu, Agenţia de energie locala,
parinţi, elevi, cadre didactice, conducerea şcolii şi autoritaţile) au fost implicate în forumuri
şi au avut loc discuţii despre proiecte, posibile acţiuni.
Ca urmare a implicarii liceului Les Fontenelles şi a participarii conducerii şcolii, forumurile
au avut un real succes.
O mulţime de parţi interesate au participat, s-au întâmpinat greutaţi în special cu
implicarea autoritaţilor locale.
S-au implicat diferite grupuri ţinta la nivel local şi au fost propuse 10 acţiuni. Fiecare forum
a mobilizat mai mult de 15 de participanţi.

… si in Portugal
Forumul "Eficienţa energetica şi energii
regenerabile", a fost organizat de catre
Centrul IEBA (Centrul de Iniţiative
Antreprenoriale Beira Aguieria). Forumul
a avut trei componente - seminar,
discuţii şi expoziţie de fotografii.
Seminarul a fost desfaşurat în doua
sectiuni:
1. Politicile
naţionale
Eficienţa Energetica:
accentul
pe
regenerabile?

pentru
De ce
energiile

2. Mortagua-calea
energiei
din
surse regenerabile: Hidroenergie,
Biomasa,
Energie
Eoliana,
Geotermala, Energie Solara.
Au luat parte la forum 207 elevi, 25 de
profesori, 10 tehnicieni şi agenti
economici.
21
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Dezvolta proiecte de energie şi fixeaza prioritaţi!
În Forumurile Locale, au fost elaborate un numar mare de opţiuni în ceea ce privesc
acţiunile şi activitaţile. Ulterior, acestea sunt dezvoltate şi revizuite pentru stabilirea
fezabilitatii lor, astfel incat masurile cele mai bune şi cele mai promiţatoare sa fie puse în
aplicare.
În paginile urmatoare, am dori sa va
aratam cum au luat naştere ideile din
proiecte. Noi consideram acest lucru ca
o încurajare şi o dovada ca schimbarea
în energie se poate realiza la nivel local
printr-o cooperare a persoanelor şi
organizaţiilor.
Lasa-te inspirat de ele!

Metodologia EGS – instrumente pentru
managementul proiectului
1. Model de plan de acţiune
2. Model de proiect local
3. Verificarea priorităţii pentru proiecte
4. Liste de verificare pentru monitorizarea
proiectului
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Idei pentru proiectele enegetice
•

Clasa ideala din punct de vedere
al energiei

•

Formarea constructorilor pentru
a deveni constructori care
economisesc energia

•

Un proiect de economisire a
energiei este reciclarea hartiei

•

Ghid de eficienta energetica
pentru a creste angajamentul
profesorilor si elevilor

•

“A tine minte” in loc de “a scrie
pe hartie”

•

Pentru a integra tematici legate
de eficienţa energetica în
programele de învaţamânt, în
educaţie şi la locul de munca

•

Masurarea energiei utilizate in
cadrul
practicii
la
scolile
profesionale

•

Calatoreste
rational
economiseste
energie
protejeaza mediul

•

Despre energie in 7 zile

•

Sa vorbim despre energie expoziţia anuala

•

O saptamâna de economisire a
energiei

•

Electricitate verde pentru şcoli şi
cladiri publice

•

Panouri solare pe acoperisurile
scolilor

•

Energie eoliana pentru scoala

si

Citeste mai mult:
www.egs-project.eu > Implica comunitatea ta locala!
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Analizeaza si imbunatateste-ti ideile!
Deseori,exista mai multe variante de a implementa un proiect. Care este cea mai buna
varianta? Aceasta intrebare a fost discutata in forumurile locale. In urma discutiilor, a fost
elaborata metodologia EGS.

Romania: Scoala Ecologica
Colegiul Economic din Arad a incercat
sa reduca cheltuielile cu energia cu
20%. In cadrul unui studiu de
fezabilitate, au fost analizate 3 masuri
tehnice diferite:
•

instalarea unor repartitoare
calorifere;

•

instalarea unor panouri solare pe
acoperis;

•

instalarea unor becuri economice
pe coridoare.

pe

Evaluarea proiectului de fezabilitate
Fiecare masura propusa va fi revizuita pe
baza urmatoarelor criterii: potential de
schimbare, reproductibilitate,
transferabilitate, eficienta, impact asupra
grupurilor tinta, publicitate, implicare activa,
coerenta cu politicile si independenta fata
de resursele externe. Pina la 10 puncte pot
fi atribuite pentru fiecare criteriu. “Valoarea “
unei masuri este determinata pe baza unor
factori decizionali: eficienta este de departe
cel mai important criteriu!
In combinatie cu evaluarea economica, cea
mai buna masura va fi identificata in acest
mod.

Cea de-a treia masura a obtinut cel mai
mare numar de puncte si va fi
implementata incepand cu sfarsitul anului 2011.
Pentru ca cele 3 masuri nu s-au exclus reciproc, celelalte doua pot fi realizate si ele, mai
tarziu.
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Austria: Concurs de condus inteligent
In Versuchsreferat Steiermark si in Colegiul Vocational Agricol Schlierbach, elevii au fost
instruiti in operatiuni de economisire a combustibilului unor echipamente agricole , in
timpul orelor de curs. Partea practica a acestei instruiri a fost organizata ca un concurs
care sa stimuleze competitivitatea elevilor.
Intr-un studiu de fezabilitate, realizat in
cooperare cu Institutul Multidisciplinar
de Cercetari Europene din Graz , noi
am investigat in ce dimensiune un
astfel de concurs poate avea loc. Au
fost luate in considerare 3 optiuni:
•

un eveniment in cadrul LFS (
Colegiul Agricol Schlierbach)

•

un concurs regional pentru toata
Styria;

•

un concurs national in Austria.

Cea de-a doua si cea de-a treia optiune
au inclus si prima optiune , dar a fost
nevoie si de activitati aditionale in
acelasi timp. Cei mai buni elevi urmau
sa participe la o competitie regionala,
dar acest lucru presupunea o selectie
preliminara la nivel de scoala. Pentru a
avea sanse egale, profesorii de la toate
scolile participante au beneficiat de o
formare suplimentara,asa incat sa ii
instruiasca pe elevi la fel de bine ca si cei de la LFS Grottenhof Hardt. Timpul necesar si
efortul au crescut astfel considerabil , dar, in acelasi timp, se astepta o crestere a valorii,
de asemenea.
Ca si rezultat al studiului de fezabilitate, partenerii din Austria au decis sa implementeze
Optiunea 3, incluzind si optiunile 1 si 2.
Proiectele s-au desfasurat in 2009–2010.

Citeste mai mult:
www.egs-project.eu > Implica comunitatea ta locala!

25

Proiectul EGS: Alaturati-va noua pentru revolutia energetica!

Trecerea de la plan la acţiune!
Procedurile descrise pâna în acest punct au un singur scop: sa faciliteze acţiunea în sine.
Dorinţa noastra este de a implementa produsele energetice pe care le-am dezvoltat
împreuna!
Indiscutabil, una dintre acestea trebuie sa devina realitate: în cele 30 de luni în care s-a
desfaşurat proiectul EGS, am dezvoltat mai întâi
metodologia pentru forumurile locale, apoi am
Forumuri locale - Rezultate
realizat aceste evenimente şi ca rezultat am
Metodologia forumurilor locale
aplicat în practica unele proiecte. Pâna la sfârşitul
Studii de fezabilitate pentru
proiectului EGS, nu mai e mult timp pentru a
proiectele energetice locale
implementa proiectele.
Planuri de acţiune ale forumurilor
Din aceasta cauza, noi am vrut ca macar un
locale
proiect energetic sa fie implementat in fiecare
Colectarea planurilor de acţiune
forum local pâna în februarie 2011. Mai mult,
Rapoarte privind acţiunile pilot
actorii ar trebui susţinuţi ca sa poata munci în
continuare şi sa poata aborda, pas cu pas, mai
multe proiecte.

Proiecte locale EGS în Olanda ...
Proiectul pilot numit "Lent mark 1" are ca scop construirea unui turn de paza de 18 metri
din materiale folosite. Turnul va fi construit de cel puţin 10 someri carora li se permite sa-şi
dezvolte competenţele profesionale în perimetrul şantierului, în condiţiile specifice de lucru
şi de tehnologie a materialelor folosite.
Proiectul pilot este legat de construirea in orasul Nijmegen a 15000 de noi case in
perioada 2010-2025. Este coordonat de partenerul ROC Nijmegen.

… in Bulgaria ...
Proiectul "Calatoreste rational-Economiseste energia si protejeaza mediul” este susţinut
de partenerul EGS, FPMG din Sofia.
Sofia e un oraş mare cu un trafic greoi. Numai o mica parte din elevi şi angajaţi calatoresc
cu transportul în comun pentru ca exista doar o singura linie de autobuz spre şcoala.
Aşadar, transportul se face cu maşina.
Proiectul urmareşte reducerea emisiilor de carbon şi a consumului de carburant.
Au fost achizitionate trei autobuze care au trei rute diferite, adunând elevii. Copiii din
zonele invecinate ale scolii vor fi dusi la scoala de catre parinti. Aşa ca, trei sau patru copii
ce locuiesc aproape unul de celalalt sunt duşi la şcoala de catre un parinte. Alţi elevi au
decis sa foloseasca transportul în comun, iar alţii mai mari vin la şcoala cu bicicleta.
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… in Franta ...
Proiectul pilot "O saptamana de economisire a energiei" a avut loc în şcoala Les
Fontenelles/Louviers între 15-19 noiembrie 2010, alaturi de partenerii EGS, AREHN şi
IUFM.
Au avut loc multe acţiuni, dintre care:
•

prezentarea unei expoziţii legate de energie, organizata de AREHN, vizitata de mai
mult de 500 de persoane;

•

conferinţa
"Energie
si
dezvoltare durabila" pentru 60
de elevi şi 3 profesori;

•

evaluarea noxelor la şcoala:
pentru 80 de elevi şi 4
profesori;

•

analiza termografica în oraşul
Louviers, pentru 70 de elevi;

•

ateliere fotografice "Mesajul
meu, energia noastra"; 60 de
voluntari au fotografiat într-o zi, şi în final, 20 de postere au fost produse şi expuse.

… in Portugalia
Proiectul pilot "Open day for energy"
a avut loc între 25-27 mai 2010.
A urmarit sensibilizarea elevilor şi a
profesorilor în legatura cu importanţa
resurselor regenerabile. Partenerul
EGS, IEBA, a organizat câteva vizite
pentru elevi, în locurile în care se
produce energia.
Pentru a creşte responsabilitatea
elevilor asupra deciziilor de viitor, în cursul zilei a fost dezvoltata o campanie de schimb de
lampi pentru a reduce costul energiei la domiciliul elevilor.

Citeste mai mult:
www.egs-project.eu > Implica comunitatea ta locala!
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Concluzii
Multi oameni se ingrijoreaza si se gandesc cum vom produce si folosi energia in viitor.
Daca cineva va sta de vorba cu oamenii care vor fi afectati, va putea veni cu multe idei
despre o ecomomie energetica sigura, eco si corecta. Atunci, de ce revolutia energetica
inainteaza asa greu?
Unul dintre motive este cu siguranta
faptul ca inca sunt oameni care profita
de economia depasita de combustibil
fosil, care sustin structurile si relatiile de
putere care servesc intereselor lor.
Un alt motiv este acela ca tezaurul
nostru de idei nu este atent
supravegheat. Acesta este momentul in
care proiectul EGS incepe. Folosind
metodologia
EGS,
oamenii
si
organizatiile pot fi convinsi la nivel local
de Revolutia Energetica si ideile lor pot
fi dezvoltate prin proiecte gata de a fi
puse in practica.
Oamenii care incurajeaza actiunea pot
avea impresia ca etapele care sunt
descrise in partea a doua a acestui
capitol sunt plictisitoare si reclama mult
timp. Oricum, desi bine intentionate,
proiectele implementate deficitar ne
consuma mai mult timp si energie, dar
acestea pot fi evitate folosind
metodologia EGS.
Speram
sa
vedem
o
aplicare
transparenta a metodologiei EGS in
cadrul forumurilor locale si asteptam sa construim o economie de viitor energetica
impreuna cu Dumneavoastra!
Folositi materialele pe care le-am publicat pe site-ul nostru sau contactati-ne daca
aveti intrebari!
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Actionati Public!
Idei si date
Prin interemediul EGS am dorit sa informam cat mai
multi oameni despre eficienta energetica si despre
sursele energiei regenerabile pe care sa le castigam
prin Revolutia Energetica – pentru aceasta a fost
nevoie sa apelam la public.
De asemenea, fiecare proiect se poate folosi de
relatii publice profesionsite.
Intelligent Energy Europe considera relatiile publice
ca o intoarcere a investitiei: ca un argument, se
asteapta ca proiectele vor contribui la educatia
populatiei europene privind dezvoltarea unei
economii energetice sustenabile pentru viitor.
De aceea prezentam publicului relatiile care
functioneaza aici si va invitam sa continuati ideile
noastre bune in munca Dumneavoastra.

EGS Dissemination Facts
1 site centralizat
site-uri descentralizate in
aproape toate tarile participante
8 comunicate de presa
(centralizate)
cel putin 35 de articole de presa
(descentralizate)
1 fluturas (in diferite limbi)
6 editii de newsletter
2 reportaje TV
1 videoclip
o serie de forumuri locale si alte
actiuni publice

Centralizare vs. descentralizare
Relatiile publice din ziua de azi presupun informatii media ca brosuri, website sau
newsletter pentru a atrage si angrena partile interesate. Mediile de acest fel sunt
concepute in limba engleza in cadrul proiectului EGS ca si actiuni centralizate (AC).
Totusi, pentru a fi prezente in intreaga Europa, limbile nationale trebuie folosite in
continuare. Pentru aceasta, cele
mai
importante
materiale
informative au fost traduse de
partenerii EGS in limbile tuturor
celor 10 tari participante in proiect.
Cei 23 de parteneri implicati in
proiect sunt esentiali si trebuie sa
isi
aduca
contributia.
Prin
actiunile descentralizate (AD) –
de exemplu, articole in presa
locala sau participare la actiuni
regionale – toti partenerii nostri au
contribuit la diseminarea mesajului
nostru.
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Vizitati site-ul nostru!
Elementul central al campaniei noastre de relatii publice este website-ul www.egsproject.eu. Aici publicam toate rezultatele muncii din proiect.
Inca de la inceput am hotarat sa facem un website concentrat pe actiune. Nu am dorit sa
oferim rapoarte lungi despre ceea ce am
facut, dar am dorit sa va oferim informatii si
www.egs-project.eu
instrumente pentru munca Dumneavoastra
The website provides information
about energy efficiency in school in 14
pe plan local.
languages. Most information is
Pe site-ul nostru, puteti, printre altele:
available in the English language.
The website includes approximately
• sa va inscrieti sau sa descarcati
180 articles, which have been downManifestul European de Eficienta
loaded approximately 100,000 times.
Energetica in scoli;
Around 200 documents are available
for download.
• sa descoperiti ajutoare de predare si
Most of this material is public, but
exemple de buna practica in educatia
along with it the website also includes
mediului
pe
subiectul
eficientei
an internal area for EGS Partners.
energetice in scoli;
•

sa publicati exemplele Dumneavoastra.

In plus, veti gasi informatii despre partenerii EGS, despre metodologia de a organiza
forumuri locale pentru eficienta energetica si multe altele..
Pe site-ul nostru veti
gasi infomatii in limbile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Site-uri nationale
Majoritatea partenerilor au implementat EGS-ul prin site-uri individuale. Prin acestea si-au
demonstrate interesul , faptul ca ei sunt implicati intr-un proiect European atractiv si ca ei
contribuie la diseminarea EGS in regiunile Europei.

Vizitati site-urile noastre nationale si astfel intrati in contact cu partenerii nostril!
Va rugam vizitati-ne, inter alia, la:
•

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

•

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

•

www.umweltschulen.de/egs/

•

www.grottenhof.com/joomla/index.phpoption=com_content&view=article&id=75&Ite
mid=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_energetica
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Semnati Manifestul!
Exista suisuri si coborasuri in drumul nostru
spre eficienta energetica, la fel ca in oricare
alt drum. Experienta ne arata ca este
intotdeauna necesar sa ne innoim motivatia
si sa asiguram participantilor o noua forta.
O exprimare publica a unui angajament
voluntar poate fi utila. Le aminteste
participantilor de obiectivele si sarcinile
comune.
In acest context am redactat Manifestul
EGS. Facem apel catre toate scolile din
Europa sa semneze acest manifest si sa
inregistreze pe site-ul nostru.

Manifestul European pentru
imbunatatirea eficientei energetice in
scoli
Disponibil in 12 limbi
Peste 100 de semnatari din 14 tari din
Uniunea Europeana. Semnatarii pot fi
vizualizati pe site-ul EGS ca si lista
si/sau ca si harta.
manifestul vizeaza in primul rand scolile;
exista versiuni specifice pentru alte
organizatii, cum sunt corporatiile.

Inainte de a-l semna, manifestul trebuie discutat in cadrul comunitatii scolii pentru a obtine
un acord general din partea tuturor prin actiunile lor, dar si prin intrebarile si obiectiile lor.

Fiecare scoala poate semna acest
manifest pentru relatiile publice
locale in masura in care
semneaza la un eveniment la care
invita parintii elevilor, politicieni
locali si presa.
Din moment ce semnatarii sunt
publici pe site-ul nostru, puteti de
asemenea sa va cautati parteneri
pe care sa ii contactati.

Citeste mai mult:
www.egs-project.eu > Semnati Manifestul!
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Profitati de forumurile noastre internationale!
Partenerii EGS au lucrat impreuna pentru a-si prezenta
munca lor publicului specializat in cadrul a trei forumuri
internationale.
Descarcati prezentarile de pe site-ul nostru si parcurgeti
diversele metode de a promova eficienta energetica in scolile
din Europa. De asemenea, puteti vedea cum am reusit sa
realizam Congresul International “Eficienta Energetica in
Scoli”.

I. Forum International
Schio, Italia, 09.10.2009
Subiect: Scolile si alti participanti locali lucrand impreuna
pentru revolutia energetica
Vorbitori din Italia, Austria, Finlanda
Aproximativ 80 de participanti din 10 tari
Organizator: Liceo Scientifico Statale “Nicolo Tron”

II. Forum International
Järvenpää, Finlanda, 09.03.2010
Subiect: Educatia, Scoala si
Colaborarea cu comunitatea locala

Eficienta

energetica,

Vorbitori din Italia, Finlanda, Germania, Austria si Romania
Aproximativ 50 de participanti din 10 tari
Organizator: Eco-One

Citeste mai mult:
www.egs-project.eu > Cititi mai multe
despre evenimentele noastre publice!
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Congresul Scolar Educational „Eficienta Energetica in Scoli“
Congresul a reprezentat evenimentul final pentru proiectul EGS. Menirea sa a fost aceea
de a inspira entuziasm pentru o economie de energie la nivelul studentilor si profesorilor.
In afara de cateva cursuri, evenimentele interactive au fost principala atractie a
programului: workshopuri, o piata
de oportunitati dar si excursii spre
Congresul International “Eficienta Energetica
proiecte mari legate de economia
in Scoli”
de energie, cum ar fi experimentul
07-08.10.2010 Stralsund, Germania
de fuziune nucleara "Wendelstein
130 Participanti din 12 tari din Europa, 60 de
7" din Greifswald.
elevi
5 cursuri, 11 workshop-uri, 20 afise, 5 excursii
Punctele forte au fost reprezentate
400m² de padure plantati
de cursurile tinute de studenti.
Program conex de vizitare a orasului
Pentru inceput, Louise Willneff si
Organizare: Biroul de protectia mediului din Nord
Nico Angerstein au demonstrat
Parteneri: Norddeutsche Stiftung für Umwelt und
cum
schimbarile
climatice
Entwicklung (NUE), Universitatea de Stiinte
accentuate
modifica
vietile
Aplicate Stralsund, Consiliul Britanic, Scoala
oamenilor din regiunile polare.
pentru protectia naturii si dezvoltarea sustenabila,
Ambii studenti au luat parte la
Mecklenburg-West Pomerania and ANU M-V e.V.
expeditia arctica organizata de
Consiliul
Britanic;
din
acel
moment, sustin campania de
protejare a mediului sub forma de "Campioni Climatici". Matteo Manfron si Davide Stocco
de la Institutul ISIS Andrea Ponti
Gallarate (Italia) au prezentat felul
in care scoala lor a fost distrusa in
aprilie 2009 in timpul cutremurului
din Abruzzo si cum, de atunci, a
fost reconstruita sub forma unei
case cu 0 consum energetic cu
asistenta tehnica din partea
studentilor.
In cadrul unor workshopuri,
studentii apareau ca vorbitori.
O dorinta aparte a organizatorului
a fost aceea de a face Congresul
cat mai compatibil cu mediul, de
ex. prin servirea de hrana
organica, folosind hartie reciclata
si calculand cantitatea de carbon.

Citeste mai mult:
www.egs-project.eu > Congres Scolar
http://vimeo.com/17137544
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Copiaza strategia noastra de diseminare!
Timp de 30 de luni, am lucrat la relatii publice pentru Revolutia Energetica intr-un mare
proiect european. In cele ce urmeaza, vom prezenta cateva puncte-cheie ale strategiei
noastre – copierea este permisa si recomandata!

Concentreaza-te pe utilitatea grupurilor noastre tinta!
Doar un numar mic de oameni este interesat de ceea ce ai realizat. Dar multi au un interes
justificat in ceea ce priveste informatia, materialele si uneltele cu ajutorul carora isi pot
rezolva propriile probleme si isi pot organiza munca din punct de vedere profesional.
Daca oferi aceste solutii, vei descoperi un public multumit!

Organizeaza o manifestare in zona ta!
Unele materiale, cum sunt pagina de internet sau aceasta brosura, au fost dezvoltate ca
actiuni principale; cativa parteneri EGS au investit foarte multa munca aici. Dar EGS putea
avea succes doar datorita faptului ca 23 de parteneri din 10 tari europene si-au prezentat
grija comuna in asa fel incat sa reflecte realitatile locale: in limba nationala, in retelele
existente si prin actiunile potrivite partenerului in cauza.
Acelasi principiu poate fi folosit daca lucrezi la o scara mai mica!
Daca
lucrezi
la
nivel
regional:
instaleaza
o
persoana de contact si / sau
organizeaza o Zi de Actiune
in fiecare oras important!
Daca vrei sa iti ajuti scoala
sa devina mai “eco”: gaseste
un “Reprezentant de mediu”
si du la bun sfarsit cel putin
un proiect ecologic mic
fiecare clasa!
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Ofera persoanelor implicate materiale interesante spre publicare!
Partenerul EGS Versuchsreferat Steiermark (VRST) instruieste studenti in agricultura si ii
invata sa conduca echipamente agricole pentru a economisi combustibil. Acest lucru este
sensibil – dar nu spectaculos. Dar cand VRST a anuntat concursul de economisire de
combustibil “Conducere Ecologica” in regiunea Styria la care au participat opt scoli
forestiere si/sau agricole, interesul media a fost enorm – atat presa cat si televiziunea l-au
raportat public.
Priveste proiectul tau prin ochii unui editor care vrea sa vanda stiri interesante:
Care aspecte ar merita sa fie un titlu pe prima pagina?

Planifica atent promovarea media!
La inceputul proiectului EGS, idea producerii
unui clip video care sa comunice intreaga
diversitate a proiectului a implicat cel mai
mare numar posibil de actori. Pentru ca
echipajul de filmare sa nu fie nevoit sa se
deplaseze prin toata Europa, am filmat clipul
la Congresul Scolar International (conform
paginii 35). Nevoia unor imagini atragatoare
a unor oameni in actiune in cadrul clipului a
fost luata in considerare in planificarea
acestui congres – ca actiuni de un anumit
gen trebuie sa aiba loc.
Transforma aceste idei in formate media
interesante pentru tine! Daca vrei sa creezi
un blog, recruteaza-ti partenerii ca autori.
Daca vrei sa creezi o brosura ca aceasta,
atunci incepe sa colectionezi imagini si
informatii din timp. Si cand iti dai seama ca
nu poti crea un anume format media, poti
incepe imediat sa cauti altul potrivit.
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Ramai in retea!
In februarie 2011, se vor incheia 30 de luni de cooperare si munca asidua pentru noi. Am
realizat multe. Am ajuns sa ne cunoastem si sa ne stimam intre noi.
Revolutia Energetica nu este nicidecum incheiata. Va vom sta la dispozitie ca si
collaborator si pe viitor!
Centrul European pentru Calitate este partener in numeroase proiecte incercand sa
creasca rolul important al liceelor locale, institutiilor politice si administrative in ghidarea
comunitatilor spre dezvoltarea strategiilor de energii regenerabile si imbunatatirea
eficientei lor energetice: http://ecq-bg.com/
Comunitatea Montana ‘Trasimeno-Medio Tevere’ este o institutie publica in slujba
dezvoltarii durabile a zonei sale de responsabilitate, fiind implicata, in special, in initiative
si proiecte dedicate schimbarilor climatice si in cresterea bunelor practice in ceea ce
priveste mediul si energiile. www.montitrasimeno.umbria.it
SOGESCA are ca scop gasirea de noi oportunitati pentru scoli interesate de eficienta
energetica pentru a valorifica reteaua EGS si Manifesto (ex: proiectul "SHEEP - aplusplus"
tocmai a inceput bazandu-se pe eficienta energetica a produselor). www.sogesca.it/
Oficiul Ecologic North e.V. sprijina protectia mediului in scoli si publica, printre altele,
materiale didactice in germana si engleza:
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html
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Eco-One coopereaza cu fundatia OKKA,
care sprijina Certificarea Dezvoltarii Durabile
(aspecte energetice integrate) in scoli.
www.koulujaymparisto.fi
Eco-One coopereaza cu Motiva, care sprijina
eficienta energetica in scoli, de exemplu prin
publicarea
materialelor
didactice
in
finlandeza si engleza.
www.motiva.fi/en/public_sector/
schools_and_colleges
Eco-One coopereaza si cu Scoala Ecologica
SYKLI din Finlanda, cea mai mare zona de
organizare de instruiri pentru profesori in
ceea ce priveste dezvoltarea durabila si
managementul ecologic in scoli. www.sykli.fi/

Mai multe informatii se gasesc in pagina 6.

Impreuna, sa lucram pentru a economisi energie, a construi uzini solare, planta
copaci … si multe altele pentru a salva mediul!
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Concluzii
Relatiile publice au fost o componenta integrala a proiectului EGS. Am preluat aceasta
sarcina cu responsabilitate si am implementat-o cu success.
Inca de la inceput, am stability clar responsabilitatea pentru relatiile publice si am creat
cele mai importante materiale ca si actiuni centralizate.
Am folosit structura proiectului cu 23 de parteneri din 10 tari europene pentru a avea o
prezenta locala si a ne exprima ideile in toate limbile participante in multe retele regionale
si/sau locale.
Am creat formatele media care sa se potriveasca cu grupurile-tinta, de ex., pagini de
internet, communicate de presa, prezentari si un clip video.

Am dezvoltat produse in cadrul proiectului EGS concentrate pe utilitatea pentru grupultinta si pe care le vom putea folosi si/sau promova in continuare dupa incheierea
proiectului.
Am reusit sa organizam cateva puncte forte prin evenimentele noastre regionale si cele
trei forumuri internationale care i-au motivat pe oameni – si pe noi, in mare masura.
In concluzie, am reusit sa ne facem cunoscute grijile in Europa si sa dezvoltam idei pentru
tine pentru folosirea relatiilor publice in cadrul proiectului tau.
Contacteaza-ne daca ai intrebari sau daca vrei sa lucrezi cu noi pentru a recruta in
scopul Revolutiei Energetice viitoare!
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