Проект EGS: Присъединете се към нас за енергийна революция!

IEE/07/710/S12.499412
EGS-IEE07-WP06.06-EN
D6.6: Финална проектна брошура
Присъединете се към нас за енергийна революция!
Пътеводител за училища и местни общности
Финална версия, 31.1.2011
Автор / отговорен партньор
Тилман Лангнер
Umweltbüro Nord e.V. (Северно бюро за околна среда, регистрирана
асоциация)
Badenstr. 45, 18439 Щралсунд, Германия
E-Mail: tilman.langner@umweltschulen.de
Ръководител на проекта
Проф. Джорджио Пицолато– Ръководител на проекта,
E-Mail: giorgio.pizzolato@tron.vi.it
Д-р Марко Девета – Ръководител на проекта,
E-Mail: marco.devetta@tron.vi.it
Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Скио, Виченца – Италия,
Тел.: +39-0445-521715

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. То не
отразяват непременно становището на Европейския съюз. Нито EACI, нито
Европейската Комисията, са отговорни за всякаква употреба на съдържащата се тук
информация.

Стр. 2 от 43

Проект EGS: Присъединете се към нас за енергийна революция!

Проектът приключи – да се залавяме за работа!
от Марко Девета
Проектът EGS продължи повече от 30 месеца от септември 2008 до февруари 2011 година.
Започнахме проекта с цел да засилим
ролята на училищата в енергийната революция.
Нашата цел бе да подобрим капацитета на
училищата.
Училищата – това бе нашата идея – трябва да
участват в процеса на подобряване на
енергийната ефективност в своята общност, те
трябва да играят ключова роля тук. Не на
последно място, започнахме проекта, за да
информираме колкото се може повече хора в
областта на енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници и по този
начин да ги изпълним с ентусиазъм за енергийна
революция.
Ръководени от научна гимназия "Н. Трон", 23 партньори от 10 европейски страни
работиха целеустремено за постигането на тези цели.
С настоящата брошура ще се опитаме да ви представим работата си. За по-подробна
информация, моля посетете нашия уебсайт.
Проектът EGS приключи. И какво трябва да се случи сега? Трябва ли да бъдем
доволни, да си кажем "сбогом" един на друг и да се приберем вкъщи? Не! От самото
начало на проекта EGS не е планиран така! 30-месечния период на проекта,
изпълнен с приятелската подкрепа на EACI, е само един етап по нашия път - това е
в сила както за цялата общност, обединена около проекта така и за всеки отделен
партньор.
В проекта EGS, разработихме училищни уроци, презентации и инструменти за
управление на околната среда в училищата. Тях ще използваме и след края на
проекта EGS като основа за бъдещи успехи. Методиката на нашите местни форуми
дава възможност на училищата да участват в енергийната революция на
местно ниво. Много общности в Европа разработват концепции за опазване на
климата – методологията за нашите местни форуми може да бъде приложена и там.
При провеждането на местните форуми разработихме много силни идеи за проекти,
които искаме да изпълним в бъдеще.
Натрупахме опит и подобрихме уменията си и ще ги приложим в нови проекти. Имаме
Стр. 3 от 43

Проект EGS: Присъединете се към нас за енергийна революция!
възможност да включим партньори на местно, национално и международно ниво, с
които да вървим напред към енергийно ефективен свят.
Проектът приключи - да се залавяме за работа! Това е водещата идея на тази
брошура. Каним ви да хвърлим кратък поглед назад. Но най-важното, което бихме
искали да ви представим са инструментите и материалите, които сме разработили.
Бихме искали да ви подканим да се присъедините към енергийната революция
и да се възползвате от нашите резултати и нашия опит.
Проектът е приключи - да се залавяме за работа! Присъедините към нас!
Присъединете се към нас:
o на нашия уебсайт www.egs-project.eu можете да подпишете манифеста за
енергийна ефективност и да се абонирайте за нашия бюлетин
o на страницата ни във Facebook на
www.facebook.com/pages/EnergyEducationGovernanceSchoolsEGS/138360922890169.
Не се колебайте да се свържете с координатора на проекта EGS или си националните
партньори, които може да намерите в нашата интернет страница или на страница 5 от
тази брошура!
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EGS: Концепция и факти
EGS: Енергия – Образование – Управление – Училища
Енергия
Енергията е необходима за поддържането на здравето на хората, тяхното
благосъстояние, техния начин на живот, както и тяхната икономика. Нашето общество
се нуждае от хора с необходимите знания, умения и нагласи, които ще направят
възможно разумното използване на
енергийните ресурси.
Факти за проекта

Образование

23 партньори от 10 европейски страни,

Енергийната грамотност е от решаващо значение за бъдещето на
икономиката и околната среда в
Европа. Затова енергията трябва да
бъде неразделна част от учебния
процес за да позволи възпитанието на
енергийно грамотни граждани.

изпълнен в периода от Септември 2008
до Февруари 2011

Управление

Държавна гимназия
Виченца, Италия

Подпомогнат от EACI:
Проект № IEE/07/710/S12.499412
общи разходи: 992.791,00 €
финансиране: 744.593,25 € (75%)
Координатор на проекта:
"N.Tron",

Скио,

Енергия трябва да е общо благо и EGS
е породен от необходимостта от
включване на местните общности в борбата с енергийните проблеми и подобряване
на енергийната ефективност чрез лично участие и ангажираност.

Училища
Училищата са основните действащи страни, които могат да допринесат за
включването на цялото общество и в същото време за обучението на младите
поколения.
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Стратегическата цел на проекта
Да засили ключовата роля на училищата в привличането на местните заинтересовани
страни (ученици, семейства, малки и средни предприятия, местни власти, други
училища) в процеса на подобряване на енергийната ефективност и грамотност на
техните общности.
EGS резултати

Дейности по проекта
23 партньори от 10 европейски
държави
си
сътрудничиха
в
изпълнението на проекта EGS.
Oпределихме текущото състояние на
енергийната ефективност в училищата
и извлякохме примери за добри
практики.
Подготвихме и проведохме
учебни
уроци
за
ученици,
както
и
продължаващо
обучение
за
обучаващия персонал.
Нашите
партньорски
училища
разработиха и внедриха системи за
енергиен мениджмънт,

Манифест за енергийна ефективност в
училищата
Доклад за състоянието на новите
технологии за енергийна ефективност
Обучение
персонал

на

учители

и

училищен

Енергийни уроци и проекти за учениците
Системи за енергиен мениджмънт в
училищата
Местни
форуми
за
ефективност, планове за
пилотни действия

енергийна
действие,

Събиране на планове за действие от
проведените местни форуми

Подобряване
на
енергийните
В
училищата
партньори
бяха
характеристики на участващите училища
организирани "Местни форуми” с цел
Развитие на партньорски мрежи
да се интегрират местните участници в
образователния
и
обновителен
процес. Резултатите от този подход - организираните 21местн форума – бяха планове
за действие за увеличаване на ефективността на енергията и пилотни проекти.
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EGS Партньори
Следните партньори от 10 европейски страни взеха участие в проект 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
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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Подгответе училището си за енергийната
революция!
ИДЕИ И ФАКТИ
Повишаването на енергийната ефективност и преминаването от изкопаеми горива
към възобновяеми източници на
енергия
са
сред
най-големите
EGS в училищата
предизвикателства
на
21-ви
век.
13 училища от 10 страни участващи
Изправени
пред
това
като партньори
предизвикателство, училищата трябва
12.023 ученици пряко участващи
да поемат ключова роля. Те не само
32.769 ученици косвено участващи
могат да пестят енергия в техните
680 учители пряко участващи
собствени сгради, но могат и да
3.489 учители косвено участващи
предоставят
на
своите
ученици
знания, да вдъхновяват ентусиазъм в
Най-малко 873.758 kWh спестена
енергия*
тях и да развиват уменията, които са
ни нужни за енергийна революция.
Най-малко 516 t CO2 спестени*
* крайната сума все още липсва
В проектът EGS, ние първо сегашното
състояние достигнато от училищата в
Европа в това отношение. В 13-те училища, участващи пряко в проекта, бяха
приложени най-добрите налични практики, а наличните такива бяха доразвити още
повече. Ние предоставихме на учителите допълнително обучение и практически
инструктаж. Анализирахме и оценихме учебните материали на пазара и
разработихме собствени такива. Мислихме на дълго и на широко за това как
училищата могат да управляват отговорно използването на енергия в собствените си
съоръжения.
Възползвайте се от нашия опит, инструменти и материали, които представяме
на следващите страници!
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Сравнете напредъка на вашето училище спрямо
европейския стандарт!
Доклад за състоянието
Доклад за текущото състояние:
Енергийна ефективност в училищата
Проучване сред 34 училища от 10
страни
–
начални,
средни
и
професионални.

Една от първите дейности по проекта
EGS се състоеше в изследване на
състоянието на енергийната ефективност
и съответните образователни дейности в
европейските училища.
Успяхме да определим, например, че:
близо ¾ от училищните сгради са
по-стари от 20 години;
като правило по-старите училищни
сгради консумират повече енергия
за отопление;
съществуват много практически
възможности за намаляване на
потреблението
на
енергия
в
училищата;
повече от 80% от училищата са
интегрирали темата “Енергия” в
своята учебна програма – и като
правило в повече от един учебен

предмет;
повече от 70% от училищата сътрудничат с външни партньори, за да повишат
енергийната си ефективност и/или предлагат на учениците си практическо
обучение.
Ние публикувахме “Доклад за текущото състояние на технологиите” с обширна
съпътстваща документация и оригиналният въпросник на нашия уебсайт.
Използвайте резултатите, за да определите мястото на вашето училище според
настоящето статукво в европейския съюз!

Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Подгответе училището си за енергийната революция!
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База данни с добри практики
В хода на проекта EGS, ние също така
събрахме примери за добри образователни
практики и ги направихме достъпни за вас в
база данни. Може да търсите в тази
съкровищница на информация по страна и
тема, наред с всичко останало.
Базата данни вече съдържа 100 примера от 8
държави, които покриват следните теми:
спестяване на енергия
възобновяеми енергийни източници
защита на климата
управление
образование
връзки с обществеността (PR)
създаване на мрежа.
Сред тях са например:
еко-храни
климатичния балон
национална седмица за
осведомеността за енергията в
училищата
виртуално природно училище
синоптици в училищата
видео клипове за спестяване на
енергия
дискусии за енергията.

Използвайте тези примери за собствената си обучаваща практика и/или
въведете своите собствени добри примери в базата данни!
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Обучете вашите учители!
Познанията за опазването на
околната среда и свързаните с
EGS събития за обучение на учители
тях области като енергийни
Разработен е единен план за обучение.
технологии
се
развиват
с
Обучения са проведени в 10 европейски
изумителни темпове. Поради
страни.
тази
причина
от
жизнено
Тези събития привлякоха около 680 участници.
значение е да се осигури
Планове за обучение, прегледи и презентации
непрекъснато
обучение
на
бяха публикувани на няколко европейски езика
учителите
и
техническите
на сайта на EGS.
служители в училищата, което да
ги направи силни мултипликатори за енергийната революция.
Нуждата от допълнително обучение бе идентифицирана в проекта EGS, беше
изготвен план за обучение и въз основа на него бяха проектирани и изпълнени
програми за обучение на учители. По този въпрос ние поставихме същите изисквания
към себе си, каквито бяхме поставили за учебните часове: обученията бяха
практически насочени и методически различни. Предоставихме външни места за
обучение и/или превърнахме училището – и неговата консумация на енергия – в обект
на нашият урок.

EGS Обучение на учители в Италия...
Нашите италиански партньори Comunità Montana “Associazione dei Comuni Trasimeno
– Medio Tevere” и Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron” организираха няколкодневни
събития за обучение на учители и публикуваха плановете за обучение (на английски)
заедно със самостоятелни презентации (на италиански) на началната страница на
EGS.
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...в Румъния
Икономическият колеж в Арад обучи
учителския персонал и техните колеги по
следните теми:
Устойчиво развитие
Енергийна ефективност
Екологични проблеми в енергийната
икономика
Рециклиране
Европейски екологични стандарти

… в Австрия …
Еднодневен семинар по енергийните
въпроси бе интегриран в акредитираната
програма “обучение на учителите през
почивните дни”. Семинарът е обхванал
различни аспекти и подходи, както и
примери за добри практики.

… и в Германия
Партньорът на EGS ZIEL 21 проведе
семинар за учители на тема “Обучение с
фокус върху енергията в средните
училища” и представи презентация на
тема “Работа с бъдеще в енергийната
революция”
в
рамките
на
професионалните дни на развитието в
гимнастическия
салон
Viscardi
във
Fürstenfeldbruck, презентация, която беше
много интересна както за учениците, така
и за техните учители.
Използвайте материалите, които сме разработили за вашите собствени
образователни мероприятия! Свържете се с нас ако имате нужда от партньори
и/или лектори!

Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Подгответе училището си за енергийната
революция!
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Заредете с енергия уроците си!
Енергията е не само физическо явление, но също и предпоставка за живот на всички
растения, животни и хора. Енергията е ценови регулатор и икономически фактор.
Екологичното производство на енергия и достъпа до енергийни ресурси са сред найголемите предизвикателства на 21-ви век. Изучаването на този въпрос трябва да
бъде толкова разнообразно, колкото е и ролята на самата енергия.

EGS обучение в България ...
Първа частна математическа гимназия
София е разработила учебни серии,
наречени
„Екоприятели”.
Учениците
изучават 3R стратегия за опазване на
околната среда на нива, подходящи за
съответната възраст: „Намаляване –
Повторна употреба – Рециклиране”,
което
означава
намаляване
потреблението на ресурси, обекти за
многократна употреба или предаването
им за рециклиране. Учениците използват
енергийната концепция в ситуации от
ежедневието и се запознават с екологично чисти енергийни източници, както и с
европейската класификация за енергийна ефективност.

...в Германия
Северната служба по околната среда в
гимназията
Ханза
в
Щралсунд
извършва симулацията “triCO2lor”; това
насърчава учениците да мислят в
игрова обстановка за екологично чисти
и печеливши стратегии за енергийна
икономика.
Северната служба по околната среда
също така поддържа библиотека с
материали за околната среда и е в
състояние да даде препоръки за добри
учебни материали по темите
за
енергията и защитата на климата в
проекта EGS.
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...е Словакия
Заедно с клуба партньор на EGS Kon-TiKi от
Братислава, учениците построиха модел на
“пасивна къща”.

...и в Австрия
Експериментът Steiermark тренира фермери и ги
учи за ефективното използване на енергия в
тяхната професия. На преден план стои операцията
за спестяване на газ от селскостопанските машини.
Под заглавието „Екошофиране” беше разработено
обучение, подходящо за млади хора, тъй като
предизвиква атлетичните амбиции на учениците.

Опазване на енергията и околната среда
във всички училищни предмети
Северната служба по околната среда е анализирала
генерални планове за немската образователна
система за класовете от 5-ти до 10-ти клас. Тя е
успяла да докаже, че почти всички предмети могат
да допринесат за „Енергийно образоване”.
www.umweltschulen.de/klima/fachunterricht.html
Използвайте учебните планове и препоръчаните материали от нашия уебсайт!
Учениците могат да се учат от енергийни
консултанти в строителството, коминочистачи или
в автомобилна сервизи, колко енергия може да
бъде ефективно използвана в ежедневието, и как
всички ние можем да се възползваме от
ефективността.
Нека нашите примери ви окуражат и привлекат
практикуващи партньори във вашето
обучение!

Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Подгответе училището си за енергийната
революция!
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Проверете потреблението на енергия във вашето училище!
Ако искате да спестите енергия, първо трябва да установите колко енергия консумира
вашето училище и в кои области на училищните дейности. Може би си мислите за
копирната машина в офиса на секретарката или за машината за кафе във фоайето на
учителите, които се използват по цял ден? Но не винаги устройствата, които виждаме
пред нас са най-важните потребители на енергия!
Само цялостно енергийно обследване може да ви позволи реалистично да оцените
ситуацията и след това да обърнете внимание на наистина проблемните потребители
на енергия.

Проверете температурата в стаите! Проверете сметките си за енергия! От
електрическите устройства, разгледайте тези, които в момента консумират наймного, заедно с тези, които са в експлоатация от дълго време или са с висока
електрическа мощност! Може също така да сключите транспортирането –
дневните маршрути до училище за ученици и учители.
Ако използвате подходящи учебни помагала и давате подходящи за възрастта задачи,
вашите ученици могат сами да извършват тази проверка на енергийното обследване
и по този начин да прилагат и задълбочават знанията, които са усвоили в предмети
като физика, математика или инженерство в практичен и приложен контекст.

Използвайте нашите “Упражнения за ученици”!
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Енергията и опазването на околната среда
Училищата са сред най-важните потребители на енергия
в обществения сектор. Спестяването на енергия в
училищата е с важен принос към всеобщото опазване на
околната среда.
Със своята брошура “Климатичен детектив в училище”,
публикувана в края на 2009 г., немският партньор от
Северната служба по околната среда предостави учебно
помагало, което подпомогна ученици и учители в
класовете от 5-ти до 10-ти в извършването на проверка
на енергията и околната среда в училището им.
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html

Енергия и образование за устойчиво развитие
Във Финландия, всички училища са призовани да създадат програми за устойчиво
развитие. Впоследствие те могат да получат съответния сертификат.
Потреблението на енергия е важен екологичен критерий за това. Училищата трябва
да оптимизират потреблението си на енергия и да интегрират активно своите ученици
в този процес на развитие.
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Подобрете енергийните характеристики на вашето училище!
Енергийната проверка на EGS обхваща 4 области от училищния живот с общо 9
аспекта свързани с енергията. Ние сме развили подходящи “ученически упражнения”
за проучването на всеки аспект, така че те да могат да интегрират тези упражнения в
уроците и да включат учениците като движеща сила.
Енергийни характеристики на училището
Дейност

Енергиен аспект

Дейност

Употреба на
училищната
сграда

Потребление на енергия Учебни дейности за отопление
обучение

Енергийна ефективност

Потребление на енергия
за осветление

Възобновяема енергия

Потребление на енергия
за оборудване

Постоянен, устойчив
транспорт

Производство и
употреба на енергия от
възобновяеми
източници

Закупуване на
оборудване и
материали
(доставчици)

Енергиен аспект

Потребление на енергия

Транспорт от
Потребление на енергия
дома до училище за транспорт

Ние също сме развили 5 критерия, на базата на които вие можете да оцените
свързаните с енергията аспекти. Идентифицирайте най-важните аспекти и
започнете промените от там!
Често не е лесно да се приложат в действие промените, въпреки че са признати за
необходими,. Тук трябва да процедирате систематично! Уверете се, че училището ви
задава „енергийна политика”, в която са формулирани водещи идеи, засягащи
енергийната ефективност. Уверете се, че са определени отговорните лица за всички
планирани задачи, че се следи за осъществяването им и че успехите и провалите се
докладват в училището! Категорично се уповавайте на енергийната ефективност
в училищните си операции!
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Управление на енергията в
Професионална Гимназия KEUDA
Професионалните гимназии често са големи
институции, в които много хора преподават и
учат и изпълняват разнообразни задачи.
Идентифицирането на всички дейности, които
консумират енергия е достатъчно голямо
предизвикателство, но дори още по-трудно е
да се достигне до всички тези хора, които ще
бъдат засегнати в каузата за повишаване на
енергийната ефективност.
За тази цел Професионална гимназия KEUDA
във Финландия изготви „Енергиен Съветник”
със съвети за енергийна ефективност в 13
области. Специфични аспекти на отделните
професионални направления като например
готвене, пране – са взети под внимание, така
че
основната концепцията за енергийна
ефективност да може да бъде интегрирана в
отделни курсове на обучение и завършилите да
могат да прилагат наученото в бъдещия си
професионален живот.

Професионална гимназия Keuda
Ярвернпаа / Финландия
Професионална гимназия Keuda работи в
10 филиала и представя голямо
разнообразие от области на средно
професионално образование, например:
- Услуги
- Технология и транспорт
- Ресторантьорство и кетъринг
- Бизнес и администрация
- Земеделие, градинарство и цветя
- Грижи
- Култура
Всички филиали обхващат 6000 ученици.
Персоналът е 550 души.
www.keuda.fi/portal/briefly_in_english/

KEUDA участва в националната седмица за
спестяване на енергия през 2010г. със следните
дейности:
Вторник 5.10: здравословен ден: местна
храна, здравословна закуска, работа в
градината, сортиране
на
боклука,
информация против пушенето, музика,
изкуство.
Понеделник 11.10: Ден без автомобили –
най-добрата група печели наградата.
Четвъртък 14.10: лекции за енергия,
въведение в енергийния съветник,
плакати,
статии,
измерване
на
потреблението на енергия при готвене,...
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Седмица на енергията във Финландия
Седмицата на енергията е национална
дейност, организирана от Motiva от 1996г.
Тя се провежда всяка година през 41-вата
седмица от годината.
Училища, компании, всякакви организации и частни лица могат да участват с
различни видове събития.
500 организации взеха
2010г. www.motiva.fi

участие

през
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Заключения
Ако
училищата
искат
да
подготвят своите ученици за
живота им като възрастни, те
също така трябва адекватно да
повдигнат въпроса за бъдещата
отговорност
за
енергийната
ефективност!
Това не означава повече и потрудна работа за училищата, а
точно обратното: училища, които
отговарят
на
това
предизвикателство по подходящ
начин ще получат ползи в много
области.
Те
предлагат
споразумения за практически
учения, в които учениците могат
да съберат знания и умения от
различни
области,
да
ги
приложат и да ги задълбочат. Те
могат да пестят енергия, да
намалят
неблагоприятното
въздействието върху околната
среда и да отпускат средства,
които са спешно необходими за
други аспекти на качеството в
училищата. Те получават знание,
мотивация и идеи идващи от
ученици, учители и може би
родители, като движещи сили за устойчиво развитие.
Обучение на учители, включването на партньори извън училището и управлението на
околната среда, базирано на училището са основни фактори за успеха по този път.
В проектът EGS, ние разработихме подходящи инструменти и натрупахме добър опит.
Използвайте ги и се свържете с нас, ако имате нужда от допълнителна
подкрепа!
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Включете и своята общности!
Идеи и Факти
Училищата не могат сами да пестят активно енергия в собствените си съоръжения! Те
могат също да включат и местната общност – например семействата на учениците си,
малки и средни предприятия и общински администрации – в своето развитие и така
да станат огнища на енергийната
революция на местно ниво.
Интегриране на местните участници
Такова местно сътрудничество е
Местни форуми бяха проведени на временна
от взаимна полза. От една страна
основа в 10 европейски страни.
училищата могат да предоставят
По правило един местен форум продължава
на разположение съоръженията
повече от няколко месеца, през които се
си за срещи и чрез уменията си
провеждат 3 сесии.
да подпомогнат организацията в
учебния процес. От друга страна,
можете да получите партньори,
които
да
направят
професионалните
практики
реално за вашите ученици или да
им помогнат да определят и
приложат добри решения за
подобряване
на
енергийната
ефективност.

Много идеи за проекти бяха разработени, бяха
съставени планове за действие. Някои от
мерките вече са приложени.
Методологията, плановете за действие и
докладите от Местните Форуми бяха публикувани
на интернет страницата на EGS.

В този смисъл ние призовахме училищата, които участват в проекта EGS да
организират „Местни Форуми”, да разработят мерки за подобряване на енергийната
ефективност, заедно с местни партньори и да приложат най-добрите от тези мерки.
Ние разработихме методология за това, базирана на Местната Програма 21 и
управлението на околната среда.
Използвайте методологията, която разработихме и спечелете от нашия опит!
Ние ще я представим в следващите страници.
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Спечелете партньори чрез местните форуми!
С местните форуми трябва да се започне обучението и процесите на развитие, които
водят до повишена енергийна
ефективност и интегрират много
EGS Методология
участници в процеса.
Методологията ни за местни форуми се
Местният форум е структуриран
определя както следва:
процес на дискусия, който цели
- целите и интересите на местните
ефективни промени. В този процес
форуми;
- „карта” за целия процес и за всеки
отделен форум;

първо се идентифицират
проблемите;

- подбор и роля на участниците;

формулират се
цели за
преодоляването им;

- правила за участниците; и
- връзки с обществеността

установяват се алтернативи
за действие (приоритети);

определят се отговорности за всеки отделен случай; и
отделните дейности са планират.
ПРОБЛЕМИ

ЦЕЛИ
1.1 – ...

1. Аз съм
гладен

1.2 – Да ям
нещо

ПРИОРИТЕТИ

ЗАДЪЛЖЕНИ
Я

ДЕЙСТВИЯ

1.1.A – ...

...

...

1.2.A – Да приготвя
вечеря

Аз

Да отида до
супермаркета, да купя
храна, да сготвя

1.2.B –Да отида на
ресторант

Аз

Да резервирам маса, да
отида в ресторанта, да си
поръчам за ядене

1.2.C – Да отида в
къщата на баба и да
вечерям там

Аз, баба ми

Да звънна на баба ми, да
купя цвете и т.н.

Тъй като участниците развиват сами идеите за проектите си, те могат да включат
цялото си знание и ентусиазъм и са силно мотивирани да изпълнят съвместно
проекта. Използвайте това за вашите вътрешни процеси на развитие, във
вашето училище, институция или компания!
Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Включете местната общност!
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Местни форуми във Франция...
Във Франция, местните форуми бяха организирани от Agence Régionale de
l‟Environnement de Haute-Normandie (AREHN). Форумите се проведоха в гимназия Les
Fontenelles in Louviers. Всеки форум беше посветен на специфична тематика, така че
да се определят проблемите, целите, приоритетите и действията по време на
съответния форум:
18/12/2009 = Енергията и учебните дейности
18/01/2010 = Енергията и сътрудничество с местните участници
23/02/2010 = Енергията и ежедневният живот в училището
Различни заинтересовани страни (заинтересовани лица, агенция за околната среда,
местна енергийна агенция, родители, ученици, учители, училищна администрация и
власти) участваха във форумите и проведоха дискусии за възможни
проекти/действия.
Благодарение на силната намеса на гимназия Les Fontenelles и участието на
училищния персонал, форумите бяха успешни.
Много заинтересовани страни участваха, но бе
особено трудно да се привлекат местните власти.
Различни целеви групи участваха на местно ниво и
бяха предложени 10 действия. Всеки форум
мобилизира повече от 15 участници.

...и в Португалия
Форумът "Енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници" беше организиран от IEBA
Centre of Entrepreneurial Intiatives Beira Aguieira.
Форумът се състоеше от 3 компонента – семинар,
дискусия и фотоизложба. Семинарът се проведе в 2
части:
1. Национални
политики
за
енергийна
ефективност: Защо да се фокусираме върху
възобновяеми енергийни източници?
2. Mortágua Маршрутът на възобновяемата
енергия: водна енергия, биомаса, вятърна
енергия, геотермална енергия, слънчева
енергия
207 ученици, 25 учители и 10 техници и заинтересовани лица взеха участие във
форума.
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Разработете енергийни проекти и определете приоритетите!
В местните форуми бяха обмислени голям брой алтернативи за действие. В следващ
курс, тези дейности бяха доразвити и преразгледани според приложимостта им, тъй
като в крайна сметка най-добрите и
най-обещаващите мерки ще бъдат
EGS Методология – инструменти за
приложени.
управление на проекти
1. План за действие шаблон
В следващите страници ние бихме
2. Местен проект шаблон
искали да ви покажем как се
създават многостранни проектни
3. Приоритетна проверка за проекти
идеи.
Ние
считаме
това
за
4. Контролни списъци за наблюдение
насърчаване
и
доказателство
на проекта
преходът в енергетиката може да
бъде постигнат на местно ниво чрез сътрудничество между отделните хора и
организациите.
Позволете им да ви вдъхновят!

Стр. 23 от 43

Проект EGS: Присъединете се към нас за енергийна революция!
Идеи за енергийни проекти
Идеалната
смисъл

класна

стая

в

енергиен

Обучение на строителни мениджъри, за
да станат „Мениджъри за пестене на
енергия”
"Готин хартиен проект" – рециклирането
на хартия е енергоспестяващо
Съветник за енергийна ефективност, за
да
увеличи
ангажираността
на
персонала и учениците
„Копиране” в ума вместо копиране на
хартия.
Да се интегрират аспектите на
енергийна ефективност в програми в
образованието и в обучението на
работното място
Измерване на изразходваната енергия
(машини за кетъринг) при практическо
обучение в професионалните училища.
Пътувайте разумно и практично – пестете
енергия и пазете околната среда
Относно енергията в 7 дни
Да говорим за енергия – ежегодна изложба
Седмица за пестене на енергия
Зелена електроенергия за училища и
обществени сгради
Граждански слънчеви панели за енергия на училищните покриви
Вятърна енергия за училището.
Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Включете местната общност!
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Прегледайте и подобрете вашите идеи!
Често има няколко възможни варианта за изпълнение на проект. Кой вариант е найдобрият? Тези въпроси също бяха усилено обсъдени от участниците в местните
форуми. В дискутирането им, те
извлякоха заключенията включени в
Оценка на приложимостта на проекта
EGS методологията.
Всяка предложена мярка ще бъде преглеждана
на база на следните критерии: потенциал за
Румъния: Зелено училище
промяна,
възпроизводимост,
мобилност,
Икономическият колеж в Арад се
ефективност, въздействие върху целевите
ангажира да намали разходите си
групи, публичност, постижимост в проекта EGS,
на енергия с 20%. В рамките на
активно участие, съгласуваност с политиките и
осъществяване на обучението бяха
независимостта от външни източници и
разгледани три различни технически
ресурси.
мерки:
До 10 точки могат да бъдат дадени за всеки
Инсталиране
на
критерий. „Стойността” на мярката след това
терморегулаторни
клапи
се определя на базата на тежестта на
върху радиаторите.
коефициента – като ефективността си остава
най-важният критерий!
Инсталиране
на
соларни
клетки на покривите
улавяне на топлината.

за

В комбинация с икономическа оценка, найдобрата мярка може да бъде установена по
този начин.

Инсталиране
на
енергоспестяващи
електрически крушки в коридорите.

Третата мярка получи най-голям брой точки и изпълнението и, което стартира в края
на 2011, трябва да е с приоритет.
Тъй като трите мерки не са взаимно изключващи се, другите две могат да се
реализират на по-късен етап.
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Австрия: Конкурсът за интелигентно шофиране
В Versuchsreferat Steiermark и в земеделския професионален колеж Schlierbach,
студентите бяха обучени и да спестяват бензина от тежки селскостопански машини по
време на тяхното редовно обучение.
Практическата част на това обучение беше
организирана, така че учениците да се учат
под формата на съревнование.
В проучвателна визита,
извършена в
партньорство
с
Мултидисциплинарния
институт за европейски изследвания в Грац,
ние изследвахме в какво измерение следва
да се проведе състезанието. Бяха разгледани
три варианта:
Вътрешно събитие
[Agricultural College
Grottenhof Hardt;

само в LFS
of Schlierbach]

Регионален конкурс за цяла Стирия;
Национален конкурс за цяла Австрия.
Втиората и третата опция, включваха в себе
си съответните предходни опции, но в същото
време се изискваха
и допълнителни
дейности. Най-добрите студенти щяха да се
съревновават на регионално ниво, което предполага по-ранен етап на елиминации на
училищно ниво. В интерес на равните възможности, учителите от всички участващи
училища трябваше да получат допълнително обучение, за да могат да обучат
учениците си толкова добре колкото тези, които се обучават в LFS Grottenhof Hardt.
По този начин необходимото време и усилия се увеличават значително и в същото
време се очаква значително по-висока стойност.
В резултат на предварителното проучване, партньорите от Австрия решиха да
изпълнят вариант 3, включващ и варианти 1 и 2.
Проектите бяха извършени през периода 2009–2010 г.

Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Включете местната общност!
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Преминете от планиране към действие!
Процедурите описани до този момент имат
само една цел: да се улесни ефективното
действие. Нашето желание е да се
осъществят енергийните продукти, които
разработихме заедно!

Местни Форуми - Резултати
Методологии
Проучвания за местни енергийни проекти
Планове за действие за местни форуми

Несъмнено за едно трябва да сме реалисти:
Сборник от планове за действие
в рамките на 30-месечния проект EGS, ние
първо разработихме методологията за
Доклади от пилотни проекти
местните форуми, след това извършихме
местните форуми и в резултат на това доведохме някои проекти до практическо
приложение. Ето защо до края на проекта EGS, не е останало много време за
реализацията на проектите.

Поради тази причина, ние искахме най-малко един енергиен проект да бъде
осъществен за всеки местен форум от февруари 2011. Освен това участниците на
място трябва да се подкрепят, така че да продължат да работят заедно и след това
стъпка по стъпка да инициират допълнителни проекти.

EGS Местни проекти в Холандия...
Пилотният проект „Lent mark 1” има за цел да конструира 18-метрова кула с часовник
от използвани материали. Кулата ще бъде построена от най-малко 10 безработни
младежи, които са в състояние да развиват своите професионални умения в областта
на строителството и в частност, работа с техники за използвани материали.
Пилотният проект е свързан с развитието на град Ниймеген с 15.000 нови жилища,
които да бъдат построени между 2010 и 2025г. Той се ръководи от партньора на EGS ROC Nijmegen.

...в България...
Проектът „Пътувайте разумно и практично – пестете енергия и пазете околната среда”
се извършва от партньора на EGS ПЧМГ( Първа частна математическа гимназия) в
София.
София е голям град с натоварен трафик. Само малка част от учащите и работещите
пътуват с градския транспорт, защото има само една автобусна линия, която минава
покрай сградата на училището. Поради това, обичайният начин на пътуване е с кола.
Проектът цели да намали емисиите на въглероден двуокис и разхода на гориво. Бяха
закупени 3 училищни автобуса и сега те пътуват в 3 различни посоки и събират
учениците. Родителите също се включиха, като вече 1 родител кара с кола на
училище 3 или 4 деца, които живеят близко едно до друго. Някои други ученици
решиха да пътуват до училище с градския транспорт, а някои от по-големите ученици
идват на училище с велосипеди.
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...във Франция...
Френският пилотен проект „Седмица на енергоспестяването“ се проведе в средното
училище Les Fontenelles / Louviers, 15 - 19 ноември 2010, от партньорите на EGS
AREHN и IUFM.
Много дейности бяха проведени по време на тази седмица, както следва:
Представяне на изложба на тема Енергия, създадена от AREHN; с повече от
500 посетители
конференции „Енергия и
устойчиво развитие“, за 60
ученици и 3 учители
Оценка на парниковите
газове в училище, за 80
ученици и 4 учители
Термографски анализ в
град
Лувиер,
за
70
ученици
Фотографски
семинар
„Моето
послание,
нашата
енергия“,
60 доброволци бяха снимани в продължение на един ден, накрая, 20 плакати
ще бъдат произведени, за да бъдат изложени.

...в Португалия
Португалският пилотен проект „Ден на
отворените врати за енергията” се
проведе на 25 - 27 май 2010.
Той имаше за цел да убеди учениците
и
учителите
за
важността
на
възобновяемите източници на енергия.
Партньорът на EGS IEBA организира
няколко посещения на учениците до горещите места на продукция на устойчива
енергия.
За да увеличат отговорността на учениците, като бъдещи ръководители, през деня
беше разработена кампания на размяна на лампи за намаляване на разходите за
енергия на ученическите места.
Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Включете местната общност!
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Заключения
Много хора мислят и се притесняват за това как в бъдеще ще произвеждаме и
използваме енергия. Ако някой говори с хора, които са засегнати, той може да
измисли много добри идеи за безопасна, екологично чиста и просто енергийна
икономика. Защо тогава, енергийната революция пълзи толкова бавно напред?
Една от причините със сигурност е,
че в остарялата икономика на
изкопаеми горива все още има хора,
които печелят от нея, и които
защитават с цялата си власт
структурите
и
властовите
отношения, които обслужват техните
интереси.
Друга причина е, че нашата
съкровищница на идеи не се
стопанисва внимателно. Точно от тук
започва проектът EGS. Използвайки
EGS методологията, хората и
организациите могат да бъдат
въвлечени в енергийната революция на местно ниво и техните идеи могат да бъдат
развити в проекти, готови за практическо прилагане.
Хора, които подкрепят действията могат да останат с впечатлението, че стъпките,
които са подробно описани във втората
част на тази глава са досадни и отнемащи
време. Въпреки това, добронамерени, но
слабо изпълнени проекти, губят дори
повече време и енергия, а това може да
бъде
избегнато,
използвайки
методологията на EGS.
Надяваме
се
да
видим
широко
приложение на EGS методологията за
местни форуми и очакваме изграждането
на енергийна икономика с бъдеще заедно
с вас!
Използвайте материалите, които публикувахме на уебсайта ни или се свържете
с нас, ако имате въпроси!
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Достигнете до широката общественост!
Идеи и факти
С EGS ние искаме да информираме колкото
се може повече хора относно енергийната
ефективност и възобновяемите енергийни
източници, да спечелим тези хора и да ги
направим съпричастни с енергийната
революция – за тази цел ние трябваше да
се обърнем към обществото.
Всеки друг проект, също може да спечели от
професионалните връзки с обществеността.

EGS Разпространение - факти
1 централизиран уебсайт
Децентрализирани уебсайтове в почти
всички страни участнички
8 съобщения за пресата (централизирано)
Най-малко 35 статии в пресата
(децентрализирано)
1 рекламна брошура (на различни езици)
6 издания на бюлетина
2 ТВ репортажа
1 видеоклип

И накрая IEE гледа на обществените връзки
Местни форума и публични действия
като
„възвръщаемост
от
дадена
инвестиция”: като награда за подкрепата си,
IEE очаква, че проектите ще допринесат за образованието на европейската общност
относно развитието на устойчива енергийна икономика за бъдещето.
Ето защо ние представяме нашата работа с връзките с обществеността и ви каним да
използвате нашите добри идеи за вашата работа.

Централизация срещу децентрализация
Днешните обществени връзки изискват информационни носители, като програми,
уебсайт или бюлетин, за да привличат и ангажират заинтересованите страни.
В
EGS проекта медиите от този вид се изготвят на английски език като централизирани
действия (ЦД).
За да имаме присъствие из цяла Европа,
обаче, все още трябва да се използват
различните национални езици. За тази цел найважните информационни материали бяха
преведени от партньорите на EGS на езиците
на всички 10 страни участнички.
И накрая, 23-те партньори, участващи в
проекта са капитал, който трябва да се
използва. С децентрализирани действия (ДД)
– например, със статии в местната преса или с
участие в регионални събития – всички наши
партньори допринесоха за разпространяването на посланието ни.
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Разучете нашия уебсайт!
Главният елемент на нашите връзки с обществеността е уебсайтът www.egsproject.eu. Тук публикуваме всички резултати от работата по проекта.
От самото начало, ние решихме да
направим
сайт
фокусиран
върху
действията. Ние не искахме да доставяме
дълги и скучни доклади за това, което сме
правили – но искахме да ви снабдим с
информация и средства за работата ви на
местно ниво!
На нашия уебсайт, наред с други неща, вие
можете да:
Подпишете
или
изтеглите
европейския манифест за енергийна
ефективност в училищата;
Откриете учебни помагала и примери
за добра практика за екологично
образование на тема „Енергийната
ефективност в училищата”;

www.egs-project.eu
Уебсайтът предоставя информация за
енергийната ефективност в училищата
на 14 езика. Повечето информация е на
разположение на английски език.
Уебсайтът включва около 180 статии,
които са били изтеглени около 100,000
пъти.
Около
200
документа
разположение за сваляне.

са

на

Повечето от тези материали са
публични, но заедно с тях уебсайтът
включва вътрешно пространство за
партньори на EGS.

Публикувате вашите собствени добри примери.
Освен това ще намерите информация за нашите EGS партньори, методологията за
провеждане на местни форуми за енергийна ефективност и много повече.
На
нашия
уебсайт
ще
намерите информация на:
Български,
Датски,
Немски,
Английски,
Финландски,
Френски,
Италиански,
Холандски,
Норвежки,
Полски,
Португалски,
Румънски,
Шведски и
Словашки.
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Национални уебсайтове
Повечето от партньорите са публикували информация за EGS също на техните
уебсайтове. По този начин те демонстрират на своите инвеститори, че участват в
атрактивен европейски проект, и допринасят за разпространяването на EGS в
различните европейски региони.

Посетете нашите национални уебсайтове и по този начин се запознайте с
нашите партньори!
Моля, посетете ни на:
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&Ite
mid=81
www.egs-progetto.it/
ww.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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Подпишете манифеста!
Има възходи и падения по пътя към
енергийната ефективност – точно както
и на всяко друго пътешествие. Опитът
показва, че винаги е необходимо да
подновим нашата мотивация и да
предоставим на участниците нова
посока на движение.
Публичното изразяване на доброволно
поета отговорност може да бъде много
полезно за това. Това напомня на
участниците за общите им цели и
общите им задачи.

Европейски манифест за подобряване на
енергийната ефективност в училищата
На разположение на 12 езика.
Повече от 100 подписали от общо 14 страни
от ЕС.
Подписалите могат да бъдат прегледани на
сайта на EGS под формата на списък или на
картата.
Манифестът е предимно насочен към
училищата; има специфични версии за
други
организации,
като
например
предприятия.

На този фон и на тези идеи, ние
изработихме EGS Манифеста. Ние призоваваме всички училища в Европа да
подпишат този манифест и да се регистрират като подписали на нашия уебсайт.
Преди подписването, манифестът
трябва
да
бъде
обсъден
в
училищната общност, за да получи
най-високия възможен консенсус и
да събере всички заедно – с
действията им, но и с техните
въпроси и възражения.
Всяко училище може също да
използва подписването за свои
местни връзки с обществеността –
правейки
подписването
с
церемония, на която да поканят
родители, местни политици и
пресата.
Подписалите манифеста са оповестени на нашия сайт, можете да търсите
потенциални партньори и да установите контакт с тях.

Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Подпишете манифеста!
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С настоящия Манифест, ние съзнаваме, че:
• Eнергийното спестяване и енергийната ефективност са едни от най-бързите,
природосъобразни и икономични начини за осигуряване на необходимата ни енергия, за
постигане на глобална енергийна справедливост и защита на климата, както и за
укрепване на устойчивото икономическо развитие в дългосрочен план;
• Мерките за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяемите
енергийни източници ще допринесат за намаляване на замърсяването на околната среда;
• От изключителна важност е да се обменя и споделя информация, опит и добри практики,
с което най-ефективно ще се спомогне за насърчаване и популяризиране на енергийната
ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;
• Училищата играят важна роля при разпространението и предаването на най-добрите
практики и ефективни технологии, което от своя страна ще допринесе за подобряването на
енергийната ефективност на местно и световно ниво;
• Необходимостта от обучение и образование на заинтересованите лица и местните
общности с енергийната ефективност, като приоритет на обществото и нуждата от действие
в тази насока.
Целта на Манифеста е да насърчи и подкрепи дейностите за осигуряване на
висока енергийна ефективност.
Този Манифест обхваща следните дейности на приложение:
• приобщаване на учениците чрез учебната програма, като се включат въпроси и проблеми
на тема енергия и по този начин се обуслови промяна на отношението и държанието на
самите ученици в училище;
• разработване на методологии за енергийно обследване и други инструменти за постигане
на оптимален контрол и изпълнение на енергийна ефективност;
• разработване и прилагане на общоучилищна политика;
• своевременен обмен и трансфер на мерки, добри практики и технологии, което ще
спомогне за значителното подобряване на енергийната ефективност в училищата и
местните общности;
• подпомагане на правителствата и местните власти в популяризирането на енергийната
ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници.
В заключение, ние потвърждаваме, че енергийнта ефективност и възобновяемите
енергийни източници са приоритетна основа за устойчиво развитие, тъй като те
допринасят за опазването на климата и околната среда, за създаването на нови работни
места и икономически растеж, подсигуряване на постоянни енергийни доставки,
независимост от ценовото колебание на енергията, социално сближаване и иновации.
Станете съпричастни и подпишете Манифеста! Посетете Интернет сайта на
проекта www.egs-project.eu и добавете вашето училище/ организация към
списъка от подписали Манифеста.
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Възползвайте се от нашите международни форуми!
Партньорите на EGS работиха заедно, за да представят
работата си за обсъждане на специализираната
общественост на три международни форума.
Изтеглете презентациите от нашия сайт, за да получете
интересен поглед за различните начини за насърчаване
на енергийната ефективност из училищата в Европа!
Може да научите също, как ние бяхме в състояние да
проведем международният училищен конгрес „Енергийна
ефективност в училищата” с неутрално въздействие върху
климата!

I. Международен форум
Ски/ Италия, 9.10.2009
Тема: Училищата и други местни участници, работейки
заедно за енергийната революция
Говорители от Италия, Австрия, Финландия
Приблизително 80 участници от 10 страни
Организация: Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron”

II. Международен форум
Ярвенпаа / Финландия, 9.3.2010
Тема:
Образование,
училището
и
енергийната
ефективност и Сътрудничество с местната общност
Говорители от Италия, Финландия, Германия, Австрия и
Румъния
Приблизително 50 участници от 10 страни
Организация: Eco-One

Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Прочетете
повече за нашите публични събития!
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Международен
училищата“

училищен

Конгресът
беше
последното
събитие от проекта
EGS. Той
беше планиран, за да вдъхне
ентусиазъм
за
устойчива
енергийна
икономика
сред
учениците и учителите. С изключение на няколко лекции, интерактивните събития бяха основния
фокус на програмата: семинари,
пазар на възможности, както и
екскурзии до големи проекти
свързани с енергийната икономика
като например експериментът с
ядрения синтез "Wendelstein 7" в
Грайсвалд.

конгрес

„Енергийна

ефективност

в

Международен училищен конгрес
„Енергийна ефективност в училищата“
7-8.10.2010 Щралсунд / Германия
130 участници от 12 европейски страни, включително
и около 60 ученици
5 пленарни лекции, 11 семинара, 20 плаката, 5
екскурзии
400m² гори, засадени за компенсиране на CO2,
генериран от пътуването на участниците
Съпътстваща програма с обиколка на града и
социално събитие
Организация: Environmental Office North
Партньори: Norddeutsche Stiftung für Umwelt und
Entwicklung (NUE), Университет за приложни науки
Stralsund, British Council, Училищно заведение за
опазване на природата и устойчиво развитие,
Mecklenburg-West Pomerania и ANU M-V e.V.

Особено високи точки получиха пленарните лекции от студентите. В лекцията на
откриването, Луизз Вилньов и Нико Ангерщайн демонстрираха колко драматично
промените в климата вече променят живота на
хората в полярните региони. И двамата ученици са
взели
участие
в
арктическата
експедиция,
организирана от Британския съвет; от тогава те
участваха в кампанията за опазване на околната
среда "Шампиони на климата". Матео Манфрон и
Давид Стоко от ISIS Andrea Ponti Gallarate (Италия)
изнесоха доклад, как тяхното училище е било
разрушено от земетресение през април 2009г. в
Абруцо и как след това е било повторно изградено
като къща с нулева енергия – с техническата помощ
от страна на учениците. В някои семинари, учениците също се изявиха като
говорители.
Особено желание на организатора беше да направи конгреса колкото е възможно посъвместим с околната среда, например чрез сервиране на биохрани и подпомагане
на съответната справедлива търговия, използвайки рециклирана хартия и
изчисляване на емисиите на въглероден двуокис и отпечатъкът им върху околната
среда
Прочетете повече:
www.egs-project.eu > Училищен конгрес http://vimeo.com/17137544
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Копирайте нашата стратегия за разпространение!
В продължение на 30 месеца, ние работихме по връзките с обществеността за
енергийната революция в голям европейски проект. Позволете ни да обобщим и
представим някои ключови точки от нашата стратегия – копирането е изрично
разрешено!

Фокусирайте се върху ползата от нашите целеви групи!
Само малка част от хората се интересуват от това, което сте направили. Но много
имат оправдан интерес към информацията, материалите и инструментите, с които те
могат да решат собствените си проблеми и да организират по-професионално
работата си.
Ако вие предлагате тези решения, ще намерите признателна публика!

Организирайте присъствие във вашия район!
Някои материали като уебсайта или тази брошура бяха разработени като ключови
дейности; някои EGS партньори инвестираха много работа в това. Но EGS можеше да
бъде успешен само защото 23 партньори от 10 европейски страни представиха
своите общи безпокойства по такъв начин, че да е необходим и да пасва на местно
ниво: на националния език, в съществуващите мрежи и с формата на действията,
които са подходящи за местните партньори.
Същият принцип може да
бъде
използван,
ако
работите в по-малък мащаб!
Ако работите на регионално
ниво: разположете лице за
контакти и/или организирайте
ден за действие във всеки
важен град!
Ако искате да направите
училището
си
„зелено”:
намерете „представител на
околната среда” и завършете
най-малко един малък проект
за околната среда във всеки
клас!
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Предложете на редакторският персонал интересен материал!
Партньорът на EGS Versuchsreferat Steiermark (VRST) обучава учениците, изучаващи
селско стопанство и също ги учи как да могат да карат селскостопанска техника, така
че тя да спестява бензин. Това е разумно – но не много грандиозно. Но когато VRST
обяви конкурса за спестяване на бензин „Интелигентно шофиране” за регион Щирия и
8 селскостопански и/или лесотехнически училища взеха участие, медийният интерес
беше огромен – и пресата и телевизията го отразиха.
Погледнете на проекта си през очите на редактор, който иска да продаде
интересни новини: Кой аспект ще си струва за заглавие според вас?

Внимателно планирайте вашите медийни продукти!
Още в ранен етап на EGS проекта, имахме идеята за изготвяне на видео клип, който
да обхваща цялото разнообразие и жизненост на проекта и по този начин да привлече
най-големия възможен брой участници. Така снимачният екип не трябваше да
обиколи повече от половин Европа, ние заснехме видеото на нашият международен
училищен конгрес (вижте стр. 35). Необходимостта от трогателни изображения на
хора в действие за видеото беше вече взето предвид при планирането на този
конгрес – тези действия от подходящ вид трябваше да се случат.
Превърнете тези идеи в мултимедийни формати, които са от интерес за вас! Ако
искате да публикувате блог, вземете вашите другари като автори. Ако искате да
създадете брошура като тази, започнете да събирате информация и снимки по-рано.
И, когато установите, че не можете да реализирате определен медиен формат,
веднага започнете да търсите друг, който ви подхожда по-добре.
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Продължавайте да поддържате връзки!
През февруари 2011г., 30 месеца на интензивно и тясно сътрудничество ще приключи
за на. Ние постигнахме много. Започнахме да се опознаваме и оценяваме един друг.
Енергийната революция в никакъв случай не е завършена. Ние ще се радваме да
бъдем на ваше разположение като контакт или сътрудник в бъдеще!
Европейски център за качество е партньор в множество проекти, целящи да
повишат ключовата роля на местните гимназии, политически и административни
органи водейки техните общности към развитието на устойчиви енергийни стратегии и
подобряване на тяхната ефективност. http://ecq-bg.com/
Планинската общност „Trasimeno-Medio Tevere‟ е публичен орган, който работи за
устойчиво развитие в областта на социалната отговорност и по-специално, участва в
инициативи и проекти посветени на промените в климата и повишаване на добрата
подготовка в областта на околната среда и енергията. www.montitrasimeno.umbria.it
SOGESCA е ангажирана с намирането на нови възможности за училищата,
интересуващи се от енергийна ефективност, за да разшири EGS мрежата и броя на
подписалите Манифеста (напр. Проектът "SHEEP - Aplusplus" току що започна и е в
областта на енергийната ефективност на продуктите. www.sogesca.it/
Европейската служба на околната среда организира кампания за защита на
околната среда в училищата и публикува, наред с други неща и учебни материали на
немски и английски език: www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html
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Eco-One сътрудничи с фондация OKKA,
която
подкрепя
издаването
на
сертификати за устойчиво развитие
(интегрирани енергийни аспекти) на
училищата.
www.koulujaymparisto.fi
Eco-One сътрудничи с Motiva, които
подкрепят енергийната и материална
ефективност в училищата, например чрез
публикуване на учебни и преподавателски
материали на финландски и английски.
www.motiva.fi/en/public_sector/
schools_and_colleges
Eco-One също сътрудничи със SYKLI,
училището за природа и околна среда на
Финландия, което е и най-голямата по
площ организация за обучение на учители
във Финландия, свързана с устойчивото
развитие и управлението на енергия в
училищата. www.sykli.fi/

За повече информация и контакти, моля
погледнете страница 6.

Нека работим заедно за пестене на енергия, изграждане на слънчеви панели,
засаждане на дървета ... и много повече, за да спасим околната среда!
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Заключения
Връзките с обществеността са неразделна част от проекта EGS. Заели сме се с тази
задача с отговорност и добра организация и сме я осъществили успешно.
От самото начало, ние ясно сме установили отговорността за връзките с
обществеността и сме създали най-важните материали и централизирани действия.
Използвахме структурата на проекта с 23 партньори от 10 европейски страни, за да
имаме местно присъствие и да разпространим нашата загриженост на всички
партньорски езици в много регионални и/или местни мрежи.
Ние създадохме медийните формати, които прилягат на нас и нашите целеви групи,
например, уебсайтове, изявления в пресата, презентации и видеоклипове.
По време на целия EGS проект ние развивахме продукти, които са фокусирани върху
ползата за нашата целева група и които ще могат да продължат да се използват и
насърчават след края на проекта.
Чрез организирането на нашите регионални събития и трите международни форума
мотивирахме много хора – в това число и самите нас.
В заключение, ние успяхме да направим така, че нашата загриженост да бъде
позната в Европа и развихме съвети за вас, как да използвате връзките с
обществеността във вашия проект.
Свържете се с нас ако имате въпроси или искате да работите с нас в
подготвянето за енергийната революция в бъдеще!
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