SEMNEAZĂ MANIFESTUL!

CE
Manifestul
pentru
îmbunătăŃirea
eficienŃei
energetice în şcoli reprezintă un angajament
voluntar pentru a îmbunătăŃi eficienŃa energetică
în regiune şi în comunităŃile noastre locale şi de
a promova utilizarea surselor regenerabile de
energie.
CINE
Toate şcolile din Europa sunt invitate să semneze
acest Manifest şi să devină parte a unei reŃele de
şcoli, hotărâte să faciliteze şi să încurajeze acŃiuni
care conduc la o eficienŃă energetică ridicată şi să
contribuie la educaŃia copiiilor în spiritul utilizării
eficiente a energiei.

DE CE
Fiecare şcoală care semnează, devine parte a
unei reŃele de şcoli Europene care vor schimba şi
vor împărtăşi informaŃii, experienŃe şi bune
practici, implicând elevii prin curriculumul şcolar,
dezvoltând o politică privind eficienŃa energetică
în şcoală şi sprijinind guvernele şi autorităŃile locale în
promovarea eficienŃei energetice şi utilizarea surselor
regenerabile de energie.
CUM
VizitaŃi site-ul nostru pentru a descărca şi semna
Manifestul. Pentru mai multe informaŃii, vă rugăm să
contactaŃi Coordonatorul de Proiect sau cel mai
apropiat partener în proiect .

PERSOANE DE CONTACT
Coordonatori de Proiect
Prof. Giorgio Pizzolato - Coordonator de Proiect
Dr. Marco Devetta - Manager de Proiect
Liceo Scientifico Statale "N. Tron" Schio, Vicenza – Italy
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad
egs@uvvg.ro
Colegiul Economic Arad
colecoarad@yahoo.com
Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Arad
invatamint@ccia-arad.ro
Website
www.egs-project.eu

Partenerii EGS
‘N. Tron’ scientific high school -Schio- 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
Liceo Albert Einstein - SK
www.einsteinova.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
UBN - Environmental Office North - DE
www.umweltschulen.de
ZIEL 21 - Centre for Innovative Energies
DE - www.ziel21.de
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad
– RO - www.uvvg.ro
Colegiul Economic Arad - RO
www.colecoarad.ro
Camera de ComerŃ, Industrie şi
Agricultură Arad - RO
www.ccia-arad.ro
Trail Department Steiermark - AT
www.versuchsreferat.com
MERIG - Multidisciplinary European
Research Institute Graz - AT
www.merig.org

Trimite comunitatea ta locală la

ŞCOALA ENERGIEI
Sprijinit de

ENERGIE
Energia este necesară pentru menŃinerea sănătăŃii,
stilului de viaŃă şi bunăstării oamenilor şi pentru
funcŃionarea economiei. Societatea noastră are nevoie
de indivizi care au
cunoştinŃele, abilităŃile
şi atitudinile necesare
pentru utilizarea cu
înŃelepciune
a
resurselor energetice.
EDUCAłIE
CunoştinŃele
despre
energie
au
o
importanŃă crucială pentru viitorul economiei şi
mediului ambiant din Europa. EducaŃia în domeniul
energiei trebuie să constituie o parte integrantă a
curriculumului şcolar în scopul de a pregăti cetăŃeni
informaŃi.
GUVERNARE
Energia ar trebui să fie un bun comun şi EGS s-a
născut din nevoia de a implica comunităŃile locale în
abordarea
problemelor
privind
energia
şi
îmbunătăŃirea eficienŃei energetice printr-un proces
participativ.
ŞCOLILE
Şcolile sunt principalii actori care pot contribui la
implicarea întregii comunităŃii şi în acelaşi timp la
formarea tinerelor generaŃii.
OBIECTIVUL STRATEGIC
Pentru a spori rolul cheie al liceelor în implicarea
actorilor interesaŃi (elevi, familii, IMM-uri, autorităŃi
locale, alte şcoli) în procesul de îmbunătăŃire a
eficienŃei energetice şi de informare a comunităŃii.
Sprijinit de

OBIECTIVELE SPECIFICE
• Definirea situaŃiei actuale în ceea ce priveşte eficienŃa
energetică în şcoli
• Consolidarea competenŃele interne ale şcolilor
• Creşterea rolul şcolilor în elaborarea politicilor locale
• Împărtăşirea competenŃelor şcolilor cu comunităŃile
locale
• Intensificarea participării comunităŃilor locale în
procesul de creştere a eficienŃei energetice
• IniŃierea unor activităŃi pilot concrete
• Creşterea numărului şcolilor care aduc experienŃe noi
în reŃea
• Încurajarea partenerilor EGS şi altor actori interesaŃi
să coopereze în noi proiecte

ACTIVITĂłILE PROIECTULUI
23 de parteneri din 10 Ńări
ale UE cooperează cu 13
licee pentru a evalua
situaŃia actulală privind
eficienŃa energetică în
şcolile din UE, şi pentru a
colecta cele mai bune
practici
în
domeniu.
Semnarea unui Manifest
privind eficienŃa energetică
simbolizează angajamentul şcolilor implicate în reŃeaua
EGS şi toate şcolile din UE, sunt invitate să-l semneze.
Parteneri cu experienŃă în domeniul energiei vor pregăti
module educaŃionale pentru elevi şi cursuri de formare
pentru profesori care vor fi testate pe parcursul
proiectului. Un sistem de management al energiei va fi
implementat în fiecare şcoală parteneră.

EsenŃa proiectului constă în implicarea actorilor locali
într-un proces participativ de educaŃie şi de inovatie,
prin organizarea unor forumuri locale. Forumurile
sunt inspirate de Agenda Locală 21 şi vor produce un
plan de acŃiune cuprinzând o colecŃie de proiecte
locale şi de
acŃiuni pilot necesare pentru
implementarea acestora. Forumurile vor fi
structurate pe 4 nivele: programe
educationale,
formarea
profesorilor, implicarea mediului
economic
local
(IMM-urile)
şi
implicarea familiilor.

REZULTATE AŞTEPTATE
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Manifest pentru eficienŃa energetică
Cursuri de formare pentru profesorii din licee
Programe educaŃionale integrate pentru elevi
Sisteme de management al energiei implementate
în 13 şcoli
13 forumuri şcolare pentru promovarea eficienŃei
energetice şi 13 planuri de acŃiune
Activarea a cel puŃin 13 acŃiuni pilot
Creşterea performanŃelor energetice în şcolilor
Crearea unei reŃele Europene de şcoli hotărâte să
promoveze
sustenabilitatea
energetică
în
comunităŃile lor.

Întreaga responsabilitate pentru conŃinutul acestui document revine
autorilor. ConŃinutul nu reprezintă opinia ComunităŃii. Comisia
Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea în orice mod a
informaŃiei conŃinute în acest document.

