ПОДПЕШЕТЕ МАНИФЕСТА

КАКВО
Манифестът за подобряване на енергийната
ефективност в училищата е доброволен
ангажимент за повишаване на енергийната
ефективност в местните общности и региони и
цели насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници.

КОЙ
Всички училища в Европа са поканени да
подпишат Манифеста и да станат част от
училищна мрежа, която насърчава и спомага
дейностите за осигуряване на висока енергийна
ефективност и допринася за енергийното
образование на децата.

ЗАЩО

Всяко училище, подписало Манифеста, става част
от европейска училищна мрежа, която насърчава
обмена на опит и информация, проектни идеи и
добри практики, и се стреми да приобщава
учениците чрез учебната програма, разработване
на общоучилищна политика за енергийна
ефективност и подпомагане на правителствата и
местните власти в популяризирането на енергийната
ефективност и възобновяемите енергийни
източници.

КАК
Посетете нашия интернет сайт за да свалите и
подпишете Манифеста. За повече информация може
да се свържете с координатора по проекта или
националния координатор.

КОНТАКТИ

EGS Партньори
Природонаучна гимназия ‘N. Tron’ Скио - ИТ
Sogesca s.r.l. - www.sogesca.it
Фондация ‘G. Rumor’ - CPV
www.cpv.vi.it
Eliante coop. sociale onlus
www.eliante.it
ISIS Gallarate - www.isisgallarate.it
Асоциация на планинските общини
‘Trasimeno-Medio Tevere’
www.montitrasimeno.umbria.it

Провинция МАТУЯ
www.provincia.mantova.it
IEBA Център за предприемачески
инициативи Беира Агуиеир
www.ieba.org.pt
ROC Ниймеген www.roc-nijmegen.nl
Клуб Кон-Тики www.klubkontiki.sk
Лицей “Алберт Айнщайн”
www.einsteinova.sk
IUFM-ROUEN - Институт за
следдипломна квалификация за
преподаватели www.rouen.iufm.fr
AREHN - Регионална агенция за околна
среда Горна Нормандия
www.arehn.asso.fr
Eco-One www.kolumbus.fi/eco-one
Първа частна математическа гимназия
София, www.parvamatematicheska.com
ECQ - Европейски център за качество
ООД, www.ecq-bg.com
UBN - Environmental Office North
www.umweltschulen.de
ZIEL 21 - Център за иновативна
енергия
www.ziel21.de

Проф. Джорджо Пизолато—координатор по проекта
Д-р. Марко Давета—ръководител по проекта
Природо-научен лицей "Н. Трон"
Скио, Виченца—Италия

Западен университет ‘Василе Голдис’,
Арад www.uvvg.ro

Стефка Михова—национален координатор за България,

Икономически лицей Арад
www.leconomic.home.ro

Европейски център за качество ООД
Телефон
+395 2 971 8930
E-mail:
office@ecq-bg.com
Интернет сайт:
www.egs-project.eu

Камара за търговия, индустрия и
земеделие в област Арад
www.ccia-arad.ro
Trail Department Steiermark - AT
www.versuchsreferat.com
MERIG - Институт за
мултидисциплинарни европейски
изследвания www.merig.org

Приобщава местните общности в

УЧИЛИЩЕ за EНЕРГИЯ
Supported by

ЕНЕРГИЯ
Енергията е съществена необходимост за
поддържането на икономиката, здравето и начина ни
на живот. Обществото ни трябва да е запознато с
това как да използва
разумно енергийните
ресурси.
ОБРАЗОВАНИЕ
Знанието за енергията
е
решаващо
за
икономиката
и
околната среда на
Европа. То трябва да
стане неотменна част от обучението в училище, за да
израснат децата ни образовани и отговорни
граждани.
УПРАВЛЕНИЕ
Енергията е обществено благо и целта на
партньорите от EGS е да се привлекат местните
общности в разрешаването на енергийните проблеми
и подобряването на енергийната ефективност.
УЧИЛИЩА
Училищата са главните действащи лица, които ще
допринесат за привличането на цялата общественост
в решаването на проблемите на енергийната
ефективност, и в същото време ще обучават младите
поколения за интелигентно използване на енергията.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Да се засили ключовата роля на средното
образование
чрез
привличането
на
заинтересованите лица по места (ученици, родители,
малък и среден бизнес, местни власти и други) в
процеса на повишаване на енергийната ефективност
и обучението на различните общности.
Supported by

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
• Да се определи конкретната рамка за действие по
внедряване на енергийната ефективност в училищата
• Да се засили компетентността по училищата
• Да се засили ролята на училищата в изграждане и
провеждане на местната политика
• Да се обменят знание и опит между училищата и
местните общности
• Да се разшири участието на местните общности в
решаването на проблемите по енергийна
ефективност
• Да се стартират конкретни пилотни дейности
• Да се увеличи броят на училищата, обменящи опит в
създадената мрежа
• Да се насърчи сътрудничеството между партньорите
от EGS и други заинтересовани лица за иницииране
на нови проекти
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
23 партньора на 10
държави от ЕС работят
съвместно с 13 училища за
оценяване актуалното
състояние на въвеждане
на енергийна ефективност
в европейските училища и
идентифициране на найдобрите
практики.
Подписването
на
Манифеста за енергийна ефективност символизира
обвързването на училищата от EGS мрежата и всички
училища от ЕС са поканени да го подпишат.
Партньорите подготвят образователни курсове за
ученици и учители, които ще се проведат в рамките на
проекта успоредно с въвеждането на система за
енергийно управление във всяко училище партньор по
проекта.

От съществено значение за проекта е привличането на
местните общности в образователния и иновационен
процес чрез организиране на местни форуми.
Форумите са провокирани от програмата “Местен
Дневен ред 21 век” и ще спомогнат за изготвянето на
План за действие, който ще представи всички местни
проекти на едно място и ще предложи пилотни
дейности за реализирането им. Форумите ще
се проведат на
четири нива:
образователни програми,
учителски тренинги, участие на
представители на местния
икономически сектор (МСП) и участие
на семействата.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
• Манифест за подобряване на енергийната
ефективност
• Обучителни курсове за училищния персонал
• Интегрирани образователни програми за ученици
• Система за енергийно управление, въведена в 13
училища
• Организирани 13
училищни
форума
за
популяризиране на енергийната ефективност и
изготвени 13 Плана за действие
• Реализиране на минимум 13 пилотни дейности
• Повишаване на активността на училищата за
интелигентно използване на енергийните ресурси
• Създаване на европейска мрежа от училища,
стремящи се към подобряване на енергийната
устойчивост в местните общности
Отговорност за съдържанието на настоящия документ носят само и
единствено неговите автори. Той не представя позицията на
Общността. Европейската комисия не носи отговорност за
използването на информацията, съдържаща се в документа.

