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Projekt skončil – začnime pracovať!
od Marco Devetta

EGS projekt trval viac ako 30 mesiacov – od septembra 2008 do februára 2011. Začali sme
s cieľom posilniť úlohu škôl v energetickej revolúcii. Našim cieľom bolo zlepšiť kapacity, ktoré
školy majú. Školy – taká bola naša myšlienka – by sa mali zúčastňovať v procese zlepšovania
energetickej efektívnosti vo svojej miestnej komunite; mali by tu dokonca zohrávať kľúčovú
úlohu. Nakoniec sme začali informovať čo najviac ľudí o energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojoch energie a tak sme ich nadchýnali pre energetickú revolúciu.
Pod vedením vedeckej strednej školy „N. Tron“ 23 partnerov z 10 európskych krajín usilovne
pracovalo na dosiahnutí týchto cieľov.
Táto príručka má podať správu o našej práci. Detailné informácie nájdete na našej webovej
stránke.
EGS projekt skončil. Čo sa má stať teraz? Máme byť spokojní, povedať si navzájom „zbohom“
a ísť domov?
NIE! Od začiatku nebol EGS projekt takto naplánovaný! 30 mesiacov trvajúci projekt s priateľskou podporou od EACI je iba jednou etapou na našej ceste – toto platí pre všetkých zúčastnených a každého z partnerov.
V EGS projekte sme vytvorili modelové triedne hodiny, prezentácie a nástroje na environmentálny manažment v školách. Budeme ich používať aj po skončení EGS projektu ako podklad
pre ďalší úspech.
Metodika našich Miestnych fór umožňuje školám zúčastňovať sa energetickej revolúcie na
miestnej úrovni. Mnoho komunít v Európe teraz rozpracováva koncepty ochrany klímy – metodika našich Miestnych fór sa dá použiť aj tam.
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V Miestnych fórach sme rozvinuli veľa silných projektových myšlienok, ktoré túžime v budúcnosti uviesť do praxe.
Získali sme skúsenosti a zlepšili svoje schopnosti a budeme ich používať v ďalších projektoch.
Môžeme zapojiť partnerov na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ktorí s nami
pôjdu vpred smerom k energeticky efektívnemu svetu.
Projekt skončil – začnime pracovať! To je vedúca myšlienka tejto príručky. Pozývame vás
na chvíľu sa obzrieť späť. Ale predovšetkým vám chceme predstaviť nástroje a materiál,
ktorý sme vytvorili. Chceme vás povzbudiť, aby ste sa zapojili do energetickej revolúcie
a použili naše výsledky a odbornosť.

Projekt skončil – začnime pracovať! Pridáte sa?!
Sledujte nás online:
• na našej webovej stránke www.egs-project.eu; prosím, podpíšte tam Manifest za energetickú efektívnosť a prihláste sa k odberu našich noviniek
• a na Facebook pod www.facebook.com/pages/EnergyEducationGovernanceSchoolsEGS/138360922890169.
Neváhajte kontaktovať koordinátorov EGS alebo našich národných partnerov, ktorých nájdete na našej webovej stránke alebo na strane 6 v tejto príručke!
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

EGS: Koncept a fakty
EGS: Energia – Vzdelávanie – Riadenie – Školy
Energia
Energia je potrebná na udržiavanie ľudského zdravia, celkovej pohody, životného štýlu a ekonomiky. Naša spoločnosť potrebuje jedincov s vedomosťami, schopnosťami a postojmi, ktoré
im umožnia používať energetické zdroje múdro.

Vzdelávanie

EGS Fakty

Energetická gramotnosť je rozhodujúca pre
európsku ekonomiku a budúcnosť jej životného
prostredia. Energia musí byť neoddeliteľnou

23 partnerov z 10 európskych krajín
od septembra 2008 do februára 2011

súčasťou vzdelávacieho kurikula, aby vycho-

Podporené EACI: Projekt Č.
IEE/07/710/S12.499412

vávalo energeticky gramotných obyvateľov.

Riadenie

Celkové náklady: 992.791,00 €

Energia by mala byť spoločným majetkom
a EGS vznikol z potreby zapojiť miestne komu-

Financovanie: 744.593,25 € (75%)

nity do energetických záležitostí a zlepšiť ener-

Koordinácia projektu:
Liceo Scientifico Statale "N. Tron",
Schio, Vicenza – Taliansko

getickú efektívnosť pomocou zapojenia sa do
procesu.

Školy
Školy sú hlavnými aktérmi, ktorí môžu prispieť k zapojeniu celej komunity a v rovnakom čase
vzdelávať mladšiu generáciu.
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

Strategický cieľ
Zvýšenie kľúčovej úlohy stredných škôl v zapojení miestnych záujmových skupín (študenti,
rodiny, malé a stredné podniky, miestni predstavitelia, iné školy) do procesu zlepšovania
energetickej efektívnosti a gramotnosti v ich komunitách.

Aktivity projektu

Výsledky EGS
Energetický manifest pre školy

23 partnerov z 10 európskych krajín spolupracovalo na realizácii EGS projektu.

Správa o stave techniky

Určili sme súčasný stav energetickej efektívTréningy pre učiteľov a školský personál

nosti na školách a identifikovali sme príklady
dobrej praxe.
Pripravili a zrealizovali sme učebné lekcie

Lekcie o energii a projekty

pre študentov, ako aj pokračujúce vzdeláva-

pre žiakov

nie pre pedagogický personál.

Systémy energetického manažmentu
na školách

Naše partnerské školy vytvorili Energetické
manažmentové systémy.

Miestne fóra pre energetickú efektívnosť, akčné plány, pilotné aktivity

Začínajúc v partnerských školách, boli zorganizované „Miestne fóra“, aby zapojili

Zbierka akčných plánov
Miestnych fór

miestnych aktérov do vzdelávacieho a obnovného procesu. Výsledkami tohto prístupu
s použitím Fór inšpirovaných Miestnou agendou 21 boli akčné plány na zvýšenie energetickej efektívnosti a pilotné projekty.

Zlepšenie využívania energie na zapojených školách
Sieťovanie
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

EGS Partneri
EGS projektu sa zúčastnili nasledujúci partneri z 10 európskych krajín:
 ‘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.cciaarad.ro
 Versuchsreferat Steiermark - AT - www.versuchsreferat.com
 MERIG - Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz - AT - www.merig.org
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

Pripravte svoju školu na energetickú
EGS v školách
revolúciu!
Nápady a fakty

13 škôl v 10 krajinách zapojených
ako partneri

Zvyšovanie energetickej efektívnosti a prechod

12 023 študentov zapojených priamo

z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie
patria medzi najväčšie výzvy 21. storočia. Školy
by mali zohrávať kľúčovú úlohu v čelení tejto

32 769 študentov zapojených
nepriamo

výzve. Môžu účinne šetriť energiu vo svojich

680 učiteľov zapojených priamo

vlastných budovách. Môžu poskytnúť svojim

3489 učiteľov zapojených nepriamo

študentom vedomosti a inšpirovať v nich nadNajmenej 873 758 kWh ušetrenej
energie*

šenie a rozvinúť zručnosti, ktoré potrebujeme
na Energetickú revolúciu.

najmenej 516 t ušetreného CO2*

V EGS projekte sme najprv zistili, aký stav

* konečný stav ešte nie je známy

v tomto ohľade dosiahli školy v Európe.
V 13 školách priamo zapojených do projektu sme

potom zrealizovali najlepšie dostupné postupy alebo ešte viac zlepšili tie už existujúce. Poskytli
sme učiteľom doplnkový tréning a predstavili praktické vzdelávacie lekcie. Preskúmali sme vzdelávacie materiály na trhu a vytvorili naše vlastné materiály. A dlho a tvrdo sme premýšľali o tom,
ako môžu školy zmanažovať zodpovedné používanie energie vo svojich vlastných zariadeniach.
Získajte niečo aj vy z našich skúseností, nástrojov a materiálov, ktoré prezentujeme na
nasledujúcich stranách!
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

Zmerajte svoju školu podľa európskeho štandardu!
Správa o stave
Jedna z prvých aktivít v EGS projekte pozostávala z prieskumu stavu energetickej efektívnosti a korešpondujúcich vzdelávacích aktivít na európskych školách.
Boli sme napríklad schopní zistiť, že:
 takmer ¾ školských budov sú staršie
ako 20 rokov;

Správa o stave:
Energetická efektívnosť
na školách

 staršie školské budovy spotrebujú viac
tepelnej energie ako je predpísané;
 existuje veľa uskutočniteľných možností

Prieskum na 34 školách z 10 krajín
Základné, stredné a odborné školy

na zníženie spotreby energie na školách;
 viac ako 80% škôl má tému “Energia”
zahrnutú v kurikule – a pravidelne vo
viac ako jednom predmete; a
 viac ako 70% škôl spolupracuje s externými partnermi, aby zvýšili svoju energetickú efektívnosť a/alebo ponúkli žiakom
praktické vyučovanie.
Publikovali sme “Správu o stave techniky”
s rozsiahlou podpornou dokumentáciou a
pôvodný dotazník na našej web-stránke.
Použite výsledky na zmeranie si svojej
školy s európskym stavom techniky!

Čítajte viac:
www.egs-project.eu > Pripravte svoju školu na energetickú revolúciu!
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

Databáza dobrých príkladov
Počas priebehu EGS projektu sme zozbierali aj príklady dobrej vzdelávacej praxe
a sprístupnili sme ich v databáze. Túto „truhlicu pokladov“ plnú informácií môžete
okrem iného prehľadávať podľa krajiny
a témy.
Databáza už obsahuje 100 príkladov
z 8 krajín, ktoré zahŕňajú nasledujúce témy:
 energetické úspory
 obnoviteľné zdroje energie
 ochrana klímy
 manažment
 vzdelávanie
 propagácia
 sieťovanie.
Medzi nimi sú napr.:
 bio-potraviny
 klimatický balón
 národný týždeň zvyšovania energetického povedomia na školách
 virtuálna environmentálna škola
 klimatickí detektívi na školách
 videoklipy o šetrení energie
 „četovanie“ o energii.
Použite tieto príklady pri vašom vyučovaní a/alebo pridajte svoje vlastné dobré
príklady do databázy!
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

Vyškolte svojich učiteľov!

EGS tréningy
pre učiteľov

Poznanie v oblasti ochrany prostredia a príbuzných odboroch ako energetická technológia sa vyvíja ohromujúcim tempom. Z toho
dôvodu je životne dôležité zabezpečiť po-

Bol vytvorený jednotný tréningový
plán.
Tréningy prebehli v 10 európskych
krajinách.

kračujúci tréning pre učiteľov a technických
zamestnancov na školách a urobiť z nich silných multiplikátorov Energetickej revolúcie.
EGS projekt zistil potrebu dodatočného tréningu. Bol vypracovaný tréningový plán a na
tomto základe boli vytvorené a zrealizované
tréningy pre učiteľov. V tejto záležitosti sme

Tieto aktivity zahrnuli približne
680 účastníkov.
Tréningové plány, prehľady a prezentácie boli publikované v niekoľkých
európskych jazykoch na webovej
stránke EGS.

pre seba stanovili tie isté požiadavky ako
sme stanovili pre lekcie v triede: Tréningy boli zamerané prakticky a boli metodologicky
rôznorodé. Vybrali sme vonkajšie miesta na učenie a/alebo premenili sme školu – a jej
spotrebu energie – na tému tréningovej lekcie.

EGS tréning pre učiteľov v Taliansku ...
Naši talianski partneri Comunità Montana „Associazione dei Comuni Trasimeno – Medio
Tevere“ a Liceo Scientifico Statale „Nicolò Tron“ zorganizovali niekoľko dňové tréningy pre
učiteľov a publikovali tréningové plány (v angličtine) spolu s individuálnymi prezentáciami
(v taliančine) na domovskej stránke EGS.
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

… v Rumunsku
Colegiul Economic Arad trénoval učiteľov
a spolupracovníkov okrem iného v nasledujúcich témach:
 trvalo udržateľný rozvoj
 energetická efektívnosť
 environmentálne problémy v energetickej ekonomike
 recyklácia
 európske environmentálne štandardy.

… v Rakúsku …
Jednodňový seminár o energii bol súčasťou
akreditovaného programu „Vzdelávanie učiteľov počas prázdnin“. Seminár zahrnul
rôzne aspekty a prístupy, ako aj príklady
dobrej praxe.

… a v Nemecku
EGS Partner ZIEL 21 zorganizoval workshop “Energeticky zamerané vzdelávanie na
stredných školách” pre učiteľov a zrealizoval prezentáciu „Práca s budúcnosťou
počas energetickej revolúcie“ v rámci dní
profesionálneho rozvoja na gymnáziu Viscardi vo Fürstenfeldbrucku. Prezentácia
bola veľmi zaujímavá pre žiakov aj ich učiteľov.
Použite materiál, ktorý sme vytvorili na
vašich vlastných tréningoch! Skontaktujte nás, ak potrebujete partnerov
a/alebo prednášajúcich!

Čítajte viac:
www.egs-project.eu > Pripravte svoju školu na energetickú revolúciu!
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

Zaktivizujte svoje hodiny!
Energia nie je iba fyzikálnym javom, ale aj podmienkou pre život všetkých rastlín, zvierat
a ľudí. Energia vytvára náklady a je ekonomickým faktorom. Produkcia energie priateľská
k životnému prostrediu a spravodlivý prístup k energetickým zdrojom patria k hlavným výzvam 21. storočia. Učenie o tomto predmete by malo byť tak rôznorodé, ako je úloha samotnej energie.

EGS vyučovanie v Bulharsku ...
Prvé matematické gymnázium v Sofii vytvorilo vzdelávacie série nazvané “Eko-priatelia”. Študenti sa učia stratégiu 3R pre
ochranu prostredia prispôsobenú podľa veku:
“Redukuj – Znovu používaj (Reuse) – Recykluj”, t.j. redukovať spotrebu zdrojov, znovu
používať veci alebo ich odovzdať na recykláciu. Používajú energetický koncept v každodenných situáciách a stávajú sa tak dobre
oboznámenými so zdrojmi energie priateľskými k životnému prostrediu ako aj s európskou značkou pre energetickú efektívnosť.

… v Nemecku
Environmental Office North e.V. na gymnáziu Hansa Stralsund predvádza simuláciu
“triCO2lor”; to povzbudzuje študentov k premýšľaniu o stratégiách pre environmentálne
vhodnú a ziskovú energetickú ekonomiku
hravým spôsobom.
Environmental Office North e.V. udržiava aj
environmentálnu knižnicu a bol tak schopný
prispieť odporúčaniami na dobré učebné
materiály o téme energia a ochrana klímy k EGS projektu.
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EGS Projekt: Pridajte sa k nám v energetickej revolúcii!

… na Slovensku
Spolu s partnerom EGS Klubom Kon-TiKi z Bratislavy
postavili študenti model pasívneho domu.

… a v Rakúsku
Versuchsreferat Steiermark trénuje farmárov a učiteľov
v efektívnom využívaní energie v ich profesii. Úsporné
používanie poľnohospodárskych strojov tu stojí v popredí. Pod názvom “Eko-Jazdenie” bol vyvinutý
učebný program vhodný pre mládež, ktorý je výzvou
športových ambícií účastníkov.

Energia & ochrana životného prostredia vo všetkých predmetoch
Environmental Office North e.V. zanalyzoval vzorové
plány nemeckého vzdelávacieho systému pre stupne
5–10. Bol schopný predviesť, že takmer všetky predmety môžu prispieť k “energetickému vzdelávaniu”.
www.umweltschulen.de/klima/fachunterricht.html
Použite učebné plány a odporúčané materiály z
našej web stránky!
Študenti sa môžu učiť od energetických konzultantov
pre budovy, kominárov alebo v autoservise, ako sa dá
energia efektívne využívať v každodennom živote
a ako môžeme všetci profitovať z efektívnosti.
Nechajte naše príklady, aby vás povzbudili a zahrňte
našich praktikujúcich partnerov do svojho vyučovania!

Čítajte viac:
www.egs-project.eu > Pripravte svoju školu na energetickú revolúciu!
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Skontrolujte spotrebu energie vo vašej škole!
Ak chcete šetriť energiu, mali by ste sa najprv zaujímať o to, koľko energie sa vo vašej
škole spotrebuje v ktorých oblastiach jej prevádzky. Možno vás napadla kopírka na sekretariáte alebo kávovar v zborovni, ktoré sa používajú po celý deň? Ale nie vždy sú to prístroje, ktoré sú viditeľné, čo sú najdôležitejší spotrebitelia energie!
Iba dôkladná energetická kontrola vám umožní realisticky odhadnúť situáciu a potom obrátiť vašu pozornosť k naozaj problematickým konzumentom energie.

Skontrolujte teplotu v miestnostiach! Skontrolujte účty za energiu! Čo sa týka elektrických spotrebičov, preskúmajte najprv tie, ktoré sa vyskytujú vo veľkých množstvách, spolu s tými, ktoré sú v prevádzke dlhú dobu alebo majú veľký výkon!
Môžete zahrnúť aj dopravu – denné cesty do školy žiakov a učiteľov.
Ak použijete vhodné učebné pomôcky a rozdáte úlohy primerané veku, vaši žiaci môžu
spraviť túto kontrolu energie a tak použiť a prehĺbiť vedomosti, ktoré získali v predmetoch
ako fyzika, matematika alebo strojníctvo v praxi. Použite naše “cvičenia pre žiakov”!
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Energia a ochrana životného prostredia
Školy patria medzi najdôležitejších spotrebiteľov energie vo verejnom sektore. Šetrenie energie na školách je preto dôležitým
príspevkom ku komunálnej ochrane životného prostredia.
So svojou brožúrou “Klimatický detektív v škole”, publikovanou
koncom roku 2009, vytvoril nemecký partner Environmental
Office North e.V. učebnú pomôcku, ktorá podporuje žiakov a učiteľov na stupni 5–10 pri realizácii energetickej a environmentálnej kontroly v ich škole.
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html

Energia a vzdelávanie smerom k trvalo udržateľnému životu
Vo Fínsku boli všetky školy pozvané na pripravené programy o trvalo udržateľnom živote. Následne môžu získať príslušný certifikát.
Spotreba energie je v tomto dôležitým ekologickým kritériom. Školy by mali optimalizovať
svoju spotrebu energie a aktívne zapojiť svojich študentov do tohto vývojového procesu.

15
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Zlepšite energetické správanie vašej školy!
EGS kontrola energie zahŕňa štyri oblasti školského života spolu s deviatimi s energiou súvisiacimi aspektami. Vyvinuli sme primerané “študentské cvičenia” na prieskum každého
aspektu, takže môžete zahrnúť tieto cvičenia do vyučovacích hodín a zapojiť svojich žiakov ako hnaciu silu.

Aktivita
Použitie energie
v budove školy

Doprava
škola-domov

Použitie energie v škole
Energetický aspekt
Aktivita
Spotreba energie na kúrenie
Spotreba energie na osvetlenie
Spotreba energie
prístrojového vybavenia
Produkcia a použitie energie
z obnoviteľných zdrojov
Spotreba energie na dopravu

Energetický aspekt

Školské aktivity - tréning Energetická efektívnosť
Obnoviteľné energie
Trvalo udržateľná
doprava
Nákup vybavenia
Spotreba energie
a materiálov
(dodávatelia)

Vymysleli sme aj päť kritérií na základe ktorých môžete posúdiť tieto s energiou súvisiace
aspekty. Identifikujte najdôležitejšie aspekty a začnite tam s potrebnými zmenami!
Často nie je jednoduché zrealizovať zmeny, ktoré boli identifikované ako potrebné. Tu musíte postupovať systematicky! Uistite sa, že vaša škola vydala “Energetickú politiku školy”,
v ktorej sú formulované hlavné myšlienky týkajúce sa energetickej efektívnosti. Uistite sa,
že pre všetky plánované úlohy sú určené zodpovedné strany či osoby, že realizácia je monitorovaná a že úspechy aj neúspechy sa v škole oznamujú! Zakotvite energetickú efektívnosť do prevádzky vo vašej škole!
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Energetický manažment v KEUDA strednej odbornej škole
Stredné odborné školy sú často veľké inštitúcie,

Keuda stredná
odborná škola Järvenpää
/ Fínsko

v ktorých veľa ľudí učí a učí sa a vykonáva
mnoho rôznych úloh. Identifikovať všetky aktivity, ktoré spotrebúvajú energiu je výzva a je

Keuda stredná odborná škola Järvenpää / Fínsko

ešte ťažšie získať si tých mnohých ľudí, ktorí
budú ovplyvnení, pre vec zlepšovania energe-

Keuda stredná škola funguje v 10
zariadeniach a reprezentuje široký

tickej efektívnosti.
KEUDA stredná odborná škola vo Fínsku vypracovala “Energetického sprievodcu” až potiaľ. Sú tam tipy na energetickú efektívnosť v 13
oblastiach. Špecifické aspekty jednotlivých odborných oblastí
– napr. varenie

výber stredoškolského odborného
vzdelávania, najmä:
- Služby
- Technológia a doprava
- Reštaurácie a catering
- Biznis a riadenie
- Poľnohospodárstvo, záhradníctvo
a kvetinárstvo
- Zdravie
- Kultúra
Zariadenia zahŕňajú 6000 študentov
v odbornom vzdelávaní. Personál je
do 550 osôb.
www.keuda.fi/portal/briefly_in_english/

a pranie – sú
dané na zváženie, takže
základný koncept energetickej efektívnosti sa dá integrovať
do individuálnych tréningových kurzov a absolventi môžu tiež aplikovať to, čo sa naučili, vo
svojom budúcom profesnom živote.
KEUDA sa zúčastnila na národnom Týždni šetrenia energie 2010 s nasledovnými aktivitami:

Týždeň energie vo
Fínsku

 Utorok 5.10: Deň zdravia: miestne jedlo,
zdravé raňajky, práca v záhrade, zber

Týždeň energie je národná aktivita,

smetí, informácie o nefajčení, hudba,
umenie.
 Pondelok 11.10: Deň bez áut – najlepšia
skupina vyhráva cenu.
 Štvrtok 14.10: Vyučovanie o energii,

ktorú od roku 1996 organizuje Motiva.
Koná sa každoročne v 41. týždni.
Školy, spoločnosti, všetky druhy organizácií a súkromné osoby sa môžu
zúčastniť s rôznymi druhmi podujatí.

úvod do energetického sprievodcu, po-

V 2010 sa zúčastnilo 500 organizácií.
www.motiva.fi

steri, články, meranie spotreby energie
pri varení,...
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Závery
Ak chcú školy pripraviť svojich študentov na život dospelých, musia začať vhodne hovoriť
o záležitostiach budúcej zodpovednosti v energetickej efektívnosti!
Neslúži účelu pozerať sa nato ako na namáhavú prácu naviac – naopak: školy ktoré
zvládli túto výzvu vhodným
spôsobom, môžu v mnohých
oblastiach získať. Ponúkajú
praktické učebné moduly, v
ktorých môžu žiaci spojiť vedomosti a zručnosti z rôznych
predmetov, použiť a prehĺbiť
ich. Môžu šetriť energiu, minimalizovať environmentálny
dopad a uvoľniť zdroje, ktoré
sú naliehavo potrebné pre iné
aspekty kvality školy. Získajú
vedomosti, motiváciu a nápady od žiakov, učiteľov
a možno aj rodičov, ako hnaciu silu na trvalo udržateľný
rozvoj.
Učiteľský tréning, zapojenie
rodičov zvonka školy a v škole
zakotvený environmentálny
manažment, sú nevyhnutné
faktory úspechu na tejto
ceste.
V EGS projekte sme vytvorili
primerané nástroje a nadobudli dobré skúsenosti. Použite ich a kontaktujte nás, ak potrebujete dodatočnú podporu!
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Zapojte svoju komunitu!
Nápady a fakty
Školy nemôžu aktívne šetriť energiu vo svojich vlastných prevádzkach sami! Môžu zahrnúť aj
miestnych predstaviteľov – napr. rodiny svojich
žiakov, malé a stredne veľké podniky a administratívu komunity – do svojho rozvoja a tak sa
stať podhubím energetickej revolúcie na miestnej úrovni.

Integrácia
predstaviteľov komunity
Miestne fóra boli zrealizované na
skúšobnom základe v 10 európskych
krajinách.
Pravidlom bolo, že Miestne fórum sa

Taká miestna spolupráca je „daj a ber“. Na
oplátku môžu školy sprístupniť svoje prevádzky na stretnutia a priniesť svoje schopnosti
do organizácie učebného procesu. Na druhej
strane môžete získať partnerov, ktorí zrealizujú
profesionálny výcvik pre vašich žiakov alebo
im pomôžu určiť a aplikovať dobré riešenia na
zlepšenie energetickej efektívnosti.

realizovalo počas niekoľkých mesiacov a uskutočnili sa tri stretnutia.
Vzniklo veľa projektových nápadov,
vytvorili sa akčné plány. Niektoré z
opatrení sa už zrealizovali.
Metodika, akčné plány a správy z Miestnych fór boli publikované na webovej stránke EGS.

V tomto zmysle sme oslovili školy zapojené v
EGS projekte na organizáciu “Miestnych fór”,

na vývoj opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti spolu s miestnymi partnermi a realizáciu
najlepších opatrení. Vytvorili sme nato metodiku, ktorá je postavená na Miestnej agende 21
a environmentálnom manažmente.
Použite metodiku, ktorú sme vytvorili a profitujte z našich skúseností! Predstavíme vám ju
na nasledujúcich stranách.
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Získajte partnerov cez Miestne fóra!
S pomocou Miestnych fór by mal byť začatý proces učenia a rozvoja, ktorý povedie k zvyšujúcej sa energetickej efektívnosti a zapojeniu mnohých aktérov do procesu.

EGS Metodika

Miestne fórum je štruktúrované ako disku-

Naša metodika Miestnych fór definuje okrem iného:

sia, ktorá má za cieľ efektívne zmeny.
V tomto procese

- účel a záujem Miestnych fór;
- “mapu” celého procesu a pre každé

 sú najprv identifikované problémy;

jednotlivé fórum;
- výber a rolu účastníkov;
- pravidlá pre účastníkov; a

 sú formulované ciele na ich
prekonanie;
 sú zavedené možné aktivity

- styk s verejnosťou.

(priority);
 sú stanovené zodpovednosti pre
každý prípad; a
 sú naplánované individuálne aktivity.
PROBLÉMY

CIELE
1.1 – ...

PRIORITY
1.1.A – ...
1.2.A – priprav večeru

1. som hladný/á

1.2 –
1.2.B – choď do
zjedz niečo reštaurácie
1.2.C – choď k starej
mame a daj si
večeru tam

ZODPOVEDNOSTI
...
ja
ja
ja, stará mama

AKTIVITY
...
Choď do obchodu,
kúp potraviny, navar
Rezervuj stôl, choď do
reštaurácie, objednaj jedlo
Zavolaj starej mame,
kúp kvety, atď.

Kedže aktéri vyvíjajú svoje projekty sami, môžu zapojiť všetky svoje vedomosti a nadšenie
a sú vysoko motivovaní k spoločnej realizácii projektov. Použite proces aj na svoje vnútorné rozvojové procesy, vo vašej škole, inštitúcii, podniku!

Čítajte viac:
www.egs-project.eu > Zapojte svoju miestnu komunitu!
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Miestne fóra vo Francúzsku ...
Vo Francúzsku boli miestne fóra organizované Agence Régionale de l’Environnement de
Haute-Normandie (AREHN). Fóra sa konali na strednej škole Les Fontenelles v Louviers.
Každé fórum bolo určené špecifickej téme, aby sa definovali problémy, ciele, priority a aktivity počas toho istého fóra:
 18/12/2009 = Energia a učebné aktivity
 18/01/2010 = Energia a spolupráca s predstaviteľmi miestnej ekonomiky
 23/02/2010 = Energia a denný život v škole
Rôzne záujmové skupiny (zainteresovaní jedinci, environmentálna agentúra, miestna
energetická agentúra, rodičia, žiaci, učitelia, administratíva školy a autority) boli zapojení
do fór a boli spustené diskusie o možných projektoch/aktivitách.
Vďaka silnému zapojeniu strednej školy Les Fontenelles a účasti personálu školy, boli fóra
úspešné.
Zapojilo sa mnoho záujmových skupín, ale bolo obzvlášť ťažké zapojiť miestne autority.
Boli zapojené rôzne cieľové skupiny na miestnej úrovni a bolo navrhnutých 10 aktivít.
Každé fórum zmobilizovalo viac ako 15 účastníkov.

… a v Portugalsku
IEBA Centrum podnikateľských iniciatív
Beira Aguieira zorganizovalo fórum "Energetická efektívnosť a obnoviteľné energie".
Fórum malo tri časti – seminár, diskusia
a výstava fotografií. Seminár bol vedený
v dvoch paneloch
1. Národné politiky pre energetickú efektívnosť: Prečo zameranie na obnoviteľné energie?
2. Mortágua cesta obnoviteľnej energie:
vodná energia, biomasa, veterná energia,
geotermálna energia, solárna energia.
Fóra sa zúčastnilo 207 žiakov, 25 učiteľov
a 10 technikov a účastníkov.
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Vytvorte energetické projekty a stanovte priority!
Počas Miestnych fór sa najprv premyslí
mnoho možností akcií a aktivít. Na nasledu-

EGS metodika –
nástroje pre projektový
manažment

júcom školení sú rozvinuté ďalej a preskúmané z hľadiska uskutočniteľnosti,
vzhľadom nato, že by sa mali napokon zrealizovať najlepšie a najsľubnejšie opatrenia.

1. vzor akčného plánu
2. vzor miestneho projektu
3. kontrola priorít pre projekty
4. kontrolný list pre monitoring

Na nasledujúcich stranách vám chceme
ukázať ako vznikajú mnohotvárne projek-

projektu

tové nápady. Považujeme to za povzbudenie a dôkaz, že posun v energii sa dá

dosiahnuť na miestnej úrovni pomocou spolupráce jedincov a organizácií.
Nechajte sa inšpirovať!
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Nápady pre projekty o energii
 Ideálna trieda v energetickom zmysle
 Trénovať manažérov budov na „manažérov
šetrenia energie”
 Skvelý papierový projekt – recyklovaný
papier šetrí energiu
 Sprievodca energetickou efektívnosťou na
zvýšenie angažovanosti personálu
a žiakov
 “Kopírovanie” do pamäte“ namiesto na
papier
 Zahrnúť aspekty energetickej efektívnosti do
kurikula, do vzdelávania a do prípravy
na zamestnanie
 Meranie spotrebovanej energie (cateringové
stroje) v praktickom vyučovaní na stredných
odborných školách
 Cestovať vnímavo – šetriť energiu
a prostredie
 O energii za sedem dní
 Porozprávajme sa o energii – každoročná
výstava
 Týždeň šetrenia energie
 Zelená energia pre školy a verejné budovy
 Občianske solárne panely na strechy škôl
 Veterná energia pre školu.

Čítajte viac:
www.egs-project.eu > Zapojte svoju miestnu komunitu!
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Preskúmajte a zlepšite svoje nápady!
Často je pre realizáciu projektu niekoľko predstaviteľných variantov. Ktorý je ten najlepší?
Tieto otázky boli tiež intenzívne diskutované
aktérmi Miestnych fór. V ich diskusii mohli

Posúdenie uskutočniteľnosti projektu

vychádzať z EGS metodiky.

Každé navrhnuté opatrenie bude
posúdené na základe nasledovných

Rumunsko: Zelená škola
Ekonomická stredná škola Arad sa zavia-

kritérií: potenciál pre zmenu, reprodukovateľnosť, prenosnosť, efek-

zala znížiť svoje náklady na energiu o 20%.

tívnosť, dopad na cieľové skupiny,
publicita, dosiahnuteľnosť vrámci
EGS projektu, aktívne zapojenie,

V rámci štúdie uskutočniteľnosti skúmali až
tri rôzne technické opatrenia:
 Nainštalovanie termostatických hlavíc

spojitosť s politikami, a nezávislosť
od externých zdrojov.
Každému kritériu môže byť pride-

na radiátory.
 Inštalácia solárnych panelov na zachytávanie tepla na streche.
 Inštalácia šetriacich žiariviek na chodbách.
Tretie opatrenie získalo najväčší počet
bodov, a malo by byť zrealizované ako priorita na konci roku 2011.
Kedže tie tri opatrenia sa navzájom nevylučujú, ďalšie dve sa môžu zrealizovať neskôr.

24

lených do 10 bodov. “Cena” opatrenia sa potom určuje na základe
váženia faktorov – efektívnosť je tým
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opatrenie.
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Rakúsko: Súťaž dômyselného šoférovania
Vo Versuchsreferat Steiermark a Poľnohospodárskej odbornej škole v Schlierbachu boli
študenti poľnohospodárstva trénovaní počas svojho bežného vyučovania aj v postupoch
ako používať ťažkú poľnohospodársku techniku tak, aby šetrili benzín. Praktická časť tohto
tréningu bola organizovaná ako súťaž, aby sa povzbudila v žiakoch súťaživosť.
V štúdii uskutočniteľnosti, ktorá sa realizovala v spolupráci s mnoho-odborovým Inštitútom pre európsky výskum
v Grazi, sme skúmali, v akom rozsahu
by sa mala taká súťaž uskutočniť. Zvažovali sa tri možnosti:
 iba interná udalosť na LFS [Poľnohospodárskej odbornej škole
v Schlierbachu] Grottenhof Hardt;
 regionálna súťaž pre celé Štajersko;
 národná súťaž pre celé Rakúsko.
Druhá a tretia možnosť zahŕňala aj tie
predchádzajúce možnosti, ale vyžadovala zároveň dodatočné aktivity. V regionálnej súťaži súťažia najlepší
študenti, ale toto predpokladá predošlé
výberové kolo na školskej úrovni. V záujme rovnakých šancí museli učitelia na
všetkých zúčastnených školách absolvovať potrebný tréning, aby mohli vyškoliť svojich
žiakov rovnako ako sú tí na LFS Grottenhof Hardt. Potrebný čas a úsilie sa tak výrazne
zvýšili, ale zároveň výrazne stúpla aj očakávaná úroveň.
Ako výsledok štúdie realizovateľnosti sa partneri z Rakúska rozhodli uskutočniť Možnosť
3 – vrátane Možnosti 1 a 2.
Projekty prebehli v rokoch 2009–2010.

Čítaje viac:
www.egs-project.eu > Zapojte svoju miestnu komunitu!
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Posuňte sa od plánovania k činom!
Doteraz popísané postupy mali iba jeden cieľ:

Miestne fóra –
výsledky

napomáhať efektívnym činom. Našim želaním
je dostať do reality energetické produkty, ktoré

Metodika Miestnych fór
Štúdie uskutočniteľnosti miestnych

sme spolu vyvinuli!
Nepochybne treba byť realistický: vrámci 30-

energetických projektov
Akčné plány Miestnych fór

mesačného EGS projektu sme najprv vytvorili
metodiku Miestnych fór, potom sme Miestne

Zbierka akčných plánov
Správy o pilotných aktivitách

fóra zrealizovali a ako výsledok sme zrealizovali niekoľko projektov. Na konci EGS projektu
preto neostáva veľa času na realizáciu ďalších

projektov. Preto chceme zrealizovať aspoň jeden Energetický projekt na každom Miestnom fóre
v priebehu februára 2011. Naviac, účastníci by mali byť podporení tak, aby mohli pokračovať
v spoločnej práci a potom sa chopiť ďalších projektov krok po kroku.

EGS lokálne projekty v Holandsku ...
Pilotný projekt “Lent mark 1” má za cieľ skonštruovať 18 metrov vysokú vežu s hodinami z použitých materiálov. Vežu budú stavať najmenej 10 nezamestnaní mladí ľudia, ktorí sú oprávnení
rozvíjať svoje pracovné zručnosti v stavebníctve, konkrétne v práci s použitými materiálmi a príslušnými technikami. Pilotný projekt je spojený so spoluprácou s mestom Nijmegen s približne
15 000 novými domami, ktoré sa majú vybudovať medzi rokmi 2010 a 2025. Je realizovaný
EGS partnerom ROC Nijmegen.

… v Bulharsku ...
Projekt “Cestujte s rozumom – šetrite energiu a životné prostredie” je realizovaný EGS partnerom FPMG v Sofii.
Sofia je veľké mesto so silnou dopravou. Iba malá časť žiakov a zamestnancov cestuje verejnou dopravou, pretože tam je iba jedna verejná autobusová linka, ktorá jazdí okolo školy. Preto
je bežné cestovať autom.
Projekt sa zameriava na znižovanie uhlíkovej stopy a spotreby paliva.
Boli zakúpené tri školské autobusy a teraz cestujú v troch rôznych smeroch a zbierajú žiakov.
Rodičia sa rozhodli pre zdieľanie áut (carpooling), a teraz sa tri-štyri deti bývajúce neďaleko od
seba vozia do školy s jedným z rodičov. Iní žiaci sa rozhodli cestovať verejnou dopravou a iba
niekoľko starších žiakov teraz dochádza do školy na bicykli.
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… vo Francúzsku ...
Francúzsky pilotný projekt „Týždeň šetrenia energie“ sa konal na strednej škole Les Fontenelles / Louviers, 15. - 19. novembra 2010, zapojením EGS partnerov AREHN a IUFM.
Počas tohto týždňa bolo zorganizovaných mnoho aktivít, okrem iného:
 prezentácia výstavy o energii vytvorená AREHN; viac ako 500 návštevníkov
 konferencie „Energia a trvalo
udržateľný život“, pre 60 žiakov a 3 učiteľov
 hodnotenie skleníkových plynov na škole, pre 80 žiakov
a 4 učiteľov
 tepelné (termografické) analýzy v meste Louviers, pre
70 žiakov
 fotografický workshop „Môj
odkaz, naša energia“,
60 dobrovoľníkov bolo počas dňa fotografovaných a nakoniec sa vyrobilo 20 posterov na
vystavenie.

...v Portugalsku
Portugalský pilotný projekt “Otvorený deň
pre energiu” sa konal 25. - 27. mája 2010.
Zameriaval sa na zvýšenie vnímavosti žiakov a učiteľov k dôležitosti obnoviteľných
zdrojov energie. EGS partner IEBA zorganizoval niekoľko návštev pre žiakov na
„horúce miesta“ trvalo udržateľnej produkcie energie.
Aby sa zvýšila zodpovednosť žiakov ako
osôb, ktoré budú v budúcnosti rozhodovať,
bola počas dňa vytvorená kampaň na výmenu lámp, aby sa šetrilo energiou v priestoroch
pre žiakov.
Čítaje viac:
www.egs-project.eu > Zapojte svoju miestnu komunitu!
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Závery
Veľa ľudí premýšľa a strachuje sa o to, ako budeme v budúcnosti vyrábať a používať energiu. Ak sa bavíte s ľuďmi, ktorí boli ovplyvnení, napadne vás veľké množstvo dobrých nápadov pre bezpečnú, k prírode šetrnú a spravodlivú energetickú ekonomiku. Prečo potom
postupuje energetická revolúcia tak pomaly?
Jedným z dôvodov určite je, že sú ešte
stále ľudia, ktorí zarábajú na zastaralej
ekonomike fosílnych palív a tí bránia ako
len môžu štruktúry a mocenské vzťahy,
ktoré slúžia ich záujmom.
Ďalší dôvod je, že náš vzácny „zámok“ plný
nápadov nie je starostlivo spravovaný. To
je presne to miesto, kde EGS projekt začína. S použitím EGS metodiky môžu byť
ľudia a organizácie vtiahnutí do energetickej revolúcie na miestnej úrovni a ich nápady sa môžu rozvinúť do zrelých projektov
pripravených na praktické použitie.
Ľudia, ktorí uprednostňujú aktivitu môžu
mať dojem, že kroky, ktoré sú špeciálne
popísané v druhej časti tejto kapitoly, sú
nudné a dlhotrvajúce. Avšak dobre myslené, ale zle zrealizované projekty, míňajú
ešte viac času a energie a tomu sa dá vyhnúť použitím EGS metodiky.
Dúfame, že uvidíme široké použitie EGS
metodiky na Miestnych fórach a tešíme sa
spolu s vami na vytváranie energetickej ekonomiky s budúcnosťou!
Použite materiály, ktoré sme publikovali na našej webovej stránke alebo nás kontaktujte, ak máte nejaké otázky!
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Zverejnite sa!

1 centralizovaná webová
stránka
Decentralizované webové stránky
takmer všetkých zúčastnených krajín
8 tlačových správ (centralizovaných)

Nápady a fakty
S EGS chceme informovať čo najviac ľudí
o energetickej efektívnosti a obnoviteľných

Najmenej 35 článkov v tlači (decentralizovaných)

zdrojoch energie a získať ich pre energetickú revolúciu – nato sa potrebujeme obrátiť na verejnosť.
Aj každý iný projekt môže profitovať z profe-

1 leták (v rôznych jazykoch)
6 vydaní newslettera
2 televízne reportáže
1 videoklip
Niekoľko Miestnych fór a iných

sionálnych stykov s verejnosťou.
A nakoniec IEE považuje styk s verejnosťou

verejných akcií

za “navrátenie investícií”: ako kritérium pre
ich podporu očakáva, že projekty budú prispievať ku vzdelávaniu európskej populácie
o trvalo udržateľnej energetickej ekonomike
pre budúcnosť.
To je dôvod, prečo tu prezentujeme naše
styky s verejnosťou a pozývame vás nabrať
si z našich dobrých nápadov pre svoju
prácu.

Centralizované verzus
decentralizované
Práca s verejnosťou dnes vyžaduje nosiče informácií ako sú prospekty, webová stránka
alebo newsletter na pritiahnutie a zapojenie záujmových skupín. Takéto média sú v EGS
projekte vytvorené v konceptoch v anglickom jazyku ako centralizovaná aktivita (CA).
Avšak aby sme boli prítomní v celej Európe, je nutné stále používať rozličné národné jazyky. Preto boli najdôležitejšie informačné materiály preložené EGS partnermi do jazykov
všetkých 10 zúčastnených krajín.
Nakoniec, 23 partnerov zapojených do projektu je kapitál, ktorý treba využiť. Decentralizovanými aktivitami (DA) – napr. článkami v lokálnych médiách alebo účasťou na regionálnych udalostiach – všetci naši partneri prispeli k šíreniu nášho odkazu.
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Preskúmajte našu webovú stránku!
Hlavná časť našich stykov s verejnosťou je
www.egs-project.eu
Webová stránka poskytuje informácie

webová stránka www.egs-project.eu. Tu publikujeme všetky výsledky z projektu.
Od začiatku sme sa ju rozhodli urobiť zameranú na akciu. Nechceme šíriť zbytočne

o energetickej efektívnosti na školách
v 14 jazykoch. Väčšina informácií je
dostupná v angličtine.
Webová stránka zahŕňa približne
180 článkov, ktoré boli stiahnuté asi

dlhé správy o tom, čo sme spravili – ale
chceme chceme vám poskytnúť informácie
a nástroje pre vašu lokálnu prácu!

100 000 krát.
Približne 200 dokumentov je dostupných na stiahnutie.

Na našej stránke môžete okrem iného:
 podpísať alebo si stiahnuť európsky

Väčšina z týchto materiálov, spolu
s webovou stránkou, tiež obsahuje internú časť pre EGS partnerov.

Manifest o energetickej efektívnosti
na školách;
 objaviť učebné pomôcky a príklady
dobrej praxe v environmentálnom vy-

učovaní na tému energetická efektívnosť na školách;
 publikovať svoje dobré príklady.
Naviac tam nájdete informácie o našich EGS partneroch, našej metodike na realizáciu
Miestnych fór pre energetickú efektívnosť a ešte viac.
Na našej stránke nájdete informácie v
 bulharčine,
 dánčine,
 nemčine,
 angličtine,
 fínčine,
 francúzštine,
 taliančine,
 holandčine,
 nórčine,
 poľštine,
 portugalčine,
 rumunčine,
 švédčine a
 slovenčine.
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Národné webové stránky
Väčšina partnerov implementovala EGS aj na svojich vlastných webových stránkach. Tým, že tak
urobili, ukázali svojim záujmovým skupinám, že sú zapojení v atraktívnom európskom projekte,
a prispievajú k šíreniu EGS v regiónoch Európy.

Navštívte naše národné webové stránky a tým sa dostaňte do kontaktu s našimi partnermi!
Prosím, navštívte nás, okrem iného, na:
 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&Itemid=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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Podpíšte manifest!
Cesta smerom k energetickej efektívnosti má
svoje vrcholy aj pády – rovnako ako iné

Európsky manifest za zlepšenie
energetickej efektívnosti na školách

cesty. Skúsenosť ukazuje, že je vždy potrebné obnovovať našu motiváciu a poskyt-

Dostupný v 12 jazykoch.
Viac ako 100 signatárov z 14 krajín EU
Podpisy je možné vidieť na webovej

núť aktérom nové povzbudenie.
Verejné vyjadrenie dobrovoľného záväzku
tu môže veľmi pomôcť. Pripomína zúčastne-

stránke EGS ako zoznam a/alebo na
mape.

ným ich spoločné ciele a spoločné úlohy.

Manifest sa primárne zameriava na
školy; existujú špeciálne verzie pre
iné organizácie ako sú korporácie.

Vychádzajúc z toho sme napísali EGS Manifest. Vyzývame všetky školy v Európe, aby
tento Manifest podpísali a zaregistrovali sa
ako signatári na našej stránke.

Pred podpisom by mala o Manifeste prebehnúť v rámci školskej komunity diskusia, aby sa
získal čo najväčší konsenzus a každý sa pridal – so svojimi aktivitami, ale aj svojimi otázkami a výhradami.
Každá škola môže použiť svoj podpis aj na
svoj vlastný lokálny styk s verejnosťou –
môže urobiť z podpisu udalosť a pozvať rodičov, miestnych politikov a tlač.
Pretože signatári sú uverejnení na našej
webovej stránke, môžete sa tam pozrieť pri
hľadaní potenciálnych partnerov a skontaktovať ich.

Čítaje viac:
www.egs-project.eu > Podpíšte manifest!
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o zlepšení energetickej efektívnosti na školách

By
signing this
Manifesto,
we make
commitmentzvýšiť
to increasing
energy
Podpisom
tohoto
manifestu
sa azaväzujeme
energetickú
efficiency
in
our
local
communities
and
regions.
efektívnosť v našich miestnych komunitách a regiónoch.
Týmto
manifestom
uznávame,
With the
present Manifesto
we že:
recognize that:
improving
energy
saving and
energy efficiency
is one
the zquickest,
greenest,
and most acost••zlepšenie
šetrenia
energiou
a energetickej
efektívnosti
je of
jeden
najrýchlejších,
najzelenších
najekonomickejších
ako napomôcť
bezpečnosti,
globálnej
effective ways tospôsobov
address energy
security,energetickej
global energy
justness and
climate energetickej
protection, and enspravodlivosti a ochrane klímy, a zaistiť trvalo udržateľný ekonomický rast v dlhodobej perspektíve;

sure sustainable economic growth in the long run;

••opatrenia
nato
zvýšenie
efektívnosti
a používania
obnoviteľných
zdrojov
energie
measures
increaseenergetickej
energy efficiency
and use
of renewable
energy sources
allow
a reduction
umožňujú znižovanie znečistenia životného prostredia;

in environmental pollution;

is important
andvymieňať
valuable to
share information,
experience
andpríklady,
best practices
which
••je itdôležité
a cenné
si exchange
a deliť sa and
o informácie,
skúsenosti
a najlepšie
ktoré sú
najefektívnejšími
nafor
propagáciu
efektívnosti
a obnoviteľných
are the most prostriedkami
effective means
promotingenergetickej
energy efficiency
and renewable
energyzdrojov
sources;energie;

• schools need to play an important role in accelerating the dissemination and transfer of best

• školy
potrebujú
dôležitú
úlohu v urýchlení
a prenosu
najlepších príkladov
a efekpractices
andhrať
efficient
technologies,
which rozširovania
will contribute
to the improvement
of energy
effitívnych
prispievajú k zlepšeniu energetickej efektívnosti na lokálnej a svetovej
ciencytechnológií,
locally andktoré
worldwide;
úrovni;

• educating and making individuals and stakeholders of local communities more aware about en-

• vzdelávanie
a upovedomovanie
a účastníkov miestnych komunít o energetickej efekergy efficiency
is a priority andjednotlivcov
must be reinforced.
tívnosti je prioritou a musí byť ďalej podporované.

The aimtohoto
of thismanifestu
Manifestojeisnapomáhať
to facilitateaand
encourage
actions
thatzabezpečia
provide high
energy
efficiency
Cieľom
podporovať
aktivity,
ktoré
výrazné
zvýšenie
energetickej
podpísané
školy
rozhodli
byťareas
aktívne
v oblastiach
icha voluntary
záujmu dogains. Theefektívnosti.
undersignedDolu
schools
choose to
takesaaction
in the
of their
interest on
basis.
brovoľne.
Rozsah
súčasného
manifestu
zahŕňa
aktivity v nasledujúcich
oblastiach:
The scope
of the current
Manifesto
encompasses
activities in the
following areas:
engaging students
through
curriculum
programs
so as to
issues
and make
••zaangažovanie
študentov
pomocou
kurikulárnych
programov
tak,explore
aby sa energy
preskúmala
problematika
energie
a aby
študenti
svojeinvlastné
správanie v škole;
changes
to their
ownzmenili
behaviour
the school;

development
of meranie
methodologies
energy
measurement
and other
tools to
achieve optimal
••rozvoj
metodík na
energiefor
a iných
nástrojov
na dosiahnutie
kontroly
optimálnej
energet-enickej
efektívnosti
výkonu;
ergy
efficiency acontrol
and performance;

• developing a school-wide energy-efficiency policy;
• promptly exchanging measures, best practices and technologies that could significantly improve

• rozvoj celoškolského programu energetickej efektívnosti;

• okamžitá
opatrení,
najlepších
príkladov
a technológií, ktoré môžu významne zlepšiť enerenergy výmena
efficiency
in schools
and in local
communities;
getickú efektívnosť na školách a v miestnych komunitách;

• supporting governments and local authorities to promote energy efficiency and renewable en-

• podpora
vlád a miestnych autorít v propagácii energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energy sources.
ergie.

In conclusion,
we acknowledge
thatefektívnosť
energy efficiency
and renewable
energysú
sources
are imporNa
záver uznávame,
že energetická
a obnoviteľné
zdroje energie
dôležitým
základom
trvalo
udržateľného
rozvoja,
pretože prispievajú
ochrane
životného
prostredia a klímy,
vytváraniu
tant basis
for sustainable
development
becausek they
contribute
to environment
and climate
prolokálnych pracovných miest a ekonomickému rastu, bezpečnosti dodávok energie, nezávislosti od
tection,
to
local
job
creation
and
economic
growth,
to
security
of
energy
supply,
to
independence
výkyvov cien energie ako aj k sociálnej súdržnosti a inovácii.
from energy price fluctuations as well as social cohesion and innovation.

PEČIATKA,
DÁTUM
A PODPIS
STAMP, DATE
AND SIGNATURE
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Profitujte z našich Medzinárodných fór!
EGS partneri spolupracovali, aby predviedli svoju prácu špecializovanej verejnosti, na diskusiách na troch Medzinárodných fórach.
Stiahnite si prezentácie z našej webovej stránky a získajte zaujímavý pohľad na rôzne cesty propagácie energetickej efektívnosti
v európskych školách! Môžete sa aj naučiť ako sme boli schopní
uskutočniť medzinárodný školský kongres “Energetická efektívnosť
v školách” vo veľmi klimaticky neutrálnom štýle!

I. Medzinárodné fórum
Schio / taliansko, 9.10.2009
Téma: Školy a iní miestni aktéri pracujú spolu pre energetickú
revolúciu
Rečníci z Talianska, Rakúska, Fínska
Približne 80 účastníkov z 10 krajín
Organizácia: Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron”

II. Medzinárodné fórum
Järvenpää / Fínsko, 9.3.2010
Téma: Vzdelávanie, školy a energetická efektívnosť a spolupráca s miestnou komunitou
Rečníci z Talianska, Fínska, Nemecka, Rakúska a Rumunska
Približne 50 účastníkov z 10 krajín
Organizácia: Eco-One

Čítaje viac:
www.egs-project.eu > Čítajte viac o našich verejných aktivitách!
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Medzinárodný školský kongres „Energetická
efektívnosť na školách“
Kongres bol zároveň záverečnou udalosťou
Medzinárodný školský kongres „Energetická efektívnosť

EGS projektu. Mal za úlohu inšpirovať nadšenie pre trvalo udržateľnú energetické ekonomiku medzi žiakmi a učiteľmi. Okrem
niekoľkých prednášok a interaktívnych udalostí
bol program primárne zameraný na: works-

na školách“
7. - 8. 10. 2010 Stralsund / Nemecko
130 účastníkov z 12 európskych krajín,
vrátane 60 žiakov
5 plenárnych rečníkov, 11 workshopov,

hopy, trhovisko príležitostí, rovnako ako exkur-

20 posterov, 5 exkurzií
400 m² zasadených lesov na kompenzáciu CO2 vyprodukovaného dopravou

zie na väčšie projekty týkajúce sa energetickej
ekonomiky ako je pokus jadrovej fúzie "Wendelstein 7" v Greifswalde.
Jedným zo zlatých bodov programu boli plenárne prednášky vedené žiakmi. Vo svojej
otvorenej prednáške ukazovali Louise Willneff
a Nico Angerstein ako dramaticky už klimatická
zmena zmenila životy ľudí v polárnych oblastiach. Obaja žiaci sa zúčastnili na arktickej expedícii zorganizovanej British Council; odvtedy
vedú kampaň za ochranu životného prostredia
ako "Klimatický šampióni". Matteo Manfron

Sprievodný program s prehliadkou mesta
a spoločenskou udalosťou
Organizácia: Environmental Office North
Partneri: Norddeutsche Stiftung für
Umwelt und Entwicklung (NUE), University of Applied Science Stralsund, British
Council, Teaching facility for nature protection and sustainable development,
Mecklenburg-West Pomerania a ANU MV e.V.

a Davide Stocco z ISIS Andrea Ponti Gallarate
(Taliansko) podal správu o tom, ako bola ich škola v apríli
2009 zničená počas zemetrasenia v Abruzzo a ako bola
znovu vybudovaná ako pasívna budova – s technickou pomocou žiakov.
Aj v niektorých workshopoch vystupovali žiaci ako prednášajúci.
Mimoriadnou túžbou organizátora bolo urobiť kongres čo
najenvironmentálnejší, napr. servírovaním jedla v bio kvalite alebo Fair trade potravín, používaním recyklovaného papiera a výpočtom uhlíkovej stopy.
Čítajte viac:
www.egs-project.eu > Školský kongres, http://vimeo.com/17137544
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Skopírujte našu disseminačnú stratégiu!
Na vzťahoch s verejnosťou sme pre Energetickú revolúciu pracovali 30 mesiacov vo veľkom európskom projekte. Dovoľte nám zhrnúť a prezentovať niektoré kľúčové body našej
stratégie – kopírovanie je výslovne dovolené!

Zaostrenie na užitočnosť našich cieľových skupín!
Iba malá časť ľudí sa zaujíma o to, čo ste urobili. Ale veľa z nich má ospravedlniteľný záujem o informácie, materiály a nástroje, s ktorými môžu vyriešiť svoje problémy a zorganizovať svoju prácu profesionálnejšie..
Ak ponúknete tieto riešenia, tak nájdete vďačné publikum!

Zorganizujte účasť vo vašej oblasti!
Niektoré materiály ako webová stránka alebo táto brožúrka vznikli ako ústredné aktivity;
niekoľko EGS partnerov sem investovalo veľa práce. Ale EGS môže uspieť iba preto, že
23 partnerov v 10 európskych krajinách ukázalo svoj spoločný záujem takým spôsobom,
ktorý je lokálne použiteľný a potrebný: v národnom jazyku, vrámci existujúcich sietí a takými formami akcií, ktoré sú vhodné pre daných partnerov.
Ten istý princíp sa dá použiť
aj keď pracujete v menšom
rozsahu!
Ak pracujete na regionálnom
stupni: vymenujte kontaktnú
osobu a/alebo zorganizujte Deň
aktivít v každom dôležitom
meste!
Ak chcete svoju školu „ozeleniť“: nájdite “Environmentálneho
zástupcu” a dokončite aspoň
jeden malý environmentálny
projekt v každej triede!
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Ponúknite redakčnému personálu zaujímavý materiál!
EGS partner Versuchsreferat Steiermark (VRST) školí študentov poľnohospodárstva a aj
ich učí ako môžu poháňať poľnohospodárske stroje tak, aby šetrili pohonné hmoty. To je
zmysluplné – ale neveľmi pôsobivé. Ale keď VRST vyhlásilo “Dômyselné jazdenie” - súťaž
v šetrní pohonných hmôt pre región Štajersko a zúčastnilo sa osem poľnohospodárskych
a/alebo lesníckych škôl, záujem médií bol obrovský – a tlač aj televízia o tom vysielali.
Pozrite sa na svoj projekt očami novinára, ktorý chce predať zaujímavé novinky:
Ktorý aspekt má podľa vás cenu vyzdvihnúť?

Svoje mediálne vystúpenie
starostlivo plánujte!
Na začiatku EGS projektu sme mali nápad
natočiť videoklip, ktorý by ukázal celú rôznorodosť a živosť projektu a tým zapojiť čo najviac aktérov. Aby natáčací tím nemusel jazdiť
cez pol Európy, natočili sme video na našom
Medzinárodnom školskom kongrese (viď str.
35). Potreba mať na videu príťažlivé obrázky
ľudí v akcii bola zohľadnená už pri plánovaní
tohoto kongresu – bolo potrebné aby sa tie
akcie vhodného druhu stali.
Preneste tieto nápady do mediálnych formátov, ktoré sú pre vás zaujímavé! Ak
chcete publikovať blog, zverbujte svojich kamarátov ako autorov. Ak chcete vytvoriť brožúru ako je táto, potom začnite zbierať
obrázky a informácie včas. A keď zistíte, že
nemôžete zrealizovať určitý mediálny formát,
potom sa okamžite začnite obzerať po nejakom, ktorý vám sedí lepšie.
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Pokračujte v sieťovaní!
Vo februári 2011 pre nás skončilo 30 mesiacov intenzívnej a blízkej spolupráce. Dosiahli
sme mnoho. Spoznali sme sa a začali sme si vážiť jeden druhého.
Energetická revolúcia v žiadnom prípade neskončila. Radi budeme pre vás k dispozícii
ako kontakt – alebo spolupracovníci – v budúcnosti!
European Center for Quality (Európske centrum pre kvalitu) je partnerom mnohých projektov s cieľom zvýšiť kľúčovú úlohu miestnych stredných škôl, politických a administratívnych orgánov vo vedení ich komunít v ústrety rozvoju trvalo udržateľných energetických
stratégií a zlepšovania ich energetickej efektívnosti. http://ecq-bg.com/
Horská komunita ‘Trasimeno-Medio Tevere’ je verejnou inštitúciou, ktorá pracuje pre
trvalo udržateľný život vo svojej oblasti zodpovednosti, najmä je zapojená do iniciatív
a projektov venovaných klimatickej zmene a na zvýšenie dobrej praxe v životnom prostredí a energii . www.montitrasimeno.umbria.it
SOGESCA sa venuje nachádzaniu nových príležitostí pre školy, ktoré sa zaujímajú o energetickú efektívnosť na zhodnotenie EGS siete a manifestu (napr. "SHEEP - aplusplus" projekt o energetickej efektívnosti produktov práve začal). www.sogesca.it/
Environmental Office North e.V. vedie kampaň o ochrane životného prostredia na školách a publikuje, okrem iných vecí, učebné materiály v nemčine a angličtine: www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html
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Eco-One spolupracuje s OKKA nadáciou,
ktorá podporuje certifikáciu trvalo udržateľného života (aspekt energie je súčasťou) na
školách. www.koulujaymparisto.fi
Eco-One spolupracuje s Motiva, ktorá podporuje energetickú a materiálnu efektívnosť
na školách, napr. publikovaním učebných
materiálov pre žiakov a učiteľov vo fínčine
a angličtine. www.motiva.fi/en/public_sector/
schools_and_colleges
Eco-One tiež spolupracuje so SYKLI environmentálnou školou vo Fínsku, ktorá je najväčšou organizáciou venujúcou sa
tréningom pre učiteľov zameraným na trvalo
udržateľný život a energetický manažment
na školách vo Fínsku. www.sykli.fi/
Viac kontaktných informácií nájdete na
strane 6.

Spoločne šetríme energiu, saďme stromy ... a robme oveľa viac pre šetrenie prostredia!
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Závery
Styky s verejnosťou boli neoddeliteľnou súčasťou EGS projektu. My sme sa pustili do tejto
úlohy s oddanosťou a dobrou organizáciou a úspešne sme ju zrealizovali.
Od úplného začiatku sme jasne stanovili zodpovednosť za styk s verejnosťou a vytvorili
najdôležitejšie materiály ako centralizované akcie.
Použili sme našu projektovú štruktúru s 23 partnermi v 10 EÚ krajinách, aby sme boli prítomní lokálne a šírili naše záležitosti vo všetkých zúčastnených jazykoch v mnohých regionálnych a/alebo lokálnych sieťach.
Vytvorili sme mediálne formáty, ktoré sedia nám a našim cieľovým skupinám, napr. webové stránky, tlačové správy, prezentácie a videoklip.

V rámci celého EGS projektu sme vytvorili produkty, ktoré sú zamerané tak, aby boli užitočné pre naše cieľové skupiny a ktoré by sme boli schopný naďalej používať a/alebo propagovať aj po skončení projektu.
Nakoniec sme zorganizovali veľa „zlatých klincov“ programu počas našich regionálnych
podujatí a tri Medzinárodné fóra, ktoré motivovali mnoho ľudí – a aj nás samotných.
Na záver sme boli schopní zviditeľniť našu záležitosť v Európe a vytvoriť tipy pre vás na
použitie pri styku s verejnosťou vo vašom projekte.
Kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky alebo ak chcete s nami v budúcnosti
pracovať na verbovaní pre energetickú revolúciu!
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Klub Kon-Tiki bol 30 mesiacov partnerom projektu EGS, ktorého výsledkom je aj táto brožúra. V projekte sme uskutočňovali širokú spoluprácu so školami na Slovensku aj so širokou komunitou. So získanými
skúsenosťami by sme radi pokračovali následnými metodickými aktivitami s pedagógmi i študentmi a privítame zapojenie ďalších škôl.
V pilotnom podprojekte vyrobili pod vedením Klubu Kon-Tiki v spolupráci s Inštitútom pre
energeticky pasívne domy študenti Strednej odbornej školy na Pántoch 7 v Bratislave
model pasívneho domu, ktorý sme vystavovali aj na školskej konferencii 7 a 8. Októbra
2010 v Stralsunde (Nemecko).

Klub Kon-Tiki vás pozýva do klubového priestoru na Bzovíckej 8 v Bratislave na environmentálne výchovné
programy. S aktivitami prichádzame aj do škôl. Ilustračné zábery sú zo Zelenej školy vo Veľkej Mači.
Bližšie informácie:
Július Šréter, Tel : 0911 013 145
Mail: kontiki@changenet.sk – od polovice 2011 aj kontiki@klubkontiki.sk a www.klubkontiki.sk
Korešpondečná adresa: Klub Kon-Tiki, Vyšehradská 7, 851 06 Bratislava
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