
Медіа –матриця для співпраці учасників проекту зі ЗМІ.
Через школу – до нової культури енергоспоживання в Україні.
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Що таке проект «ШКОЛА ЕНЕРГІЇ»?

проект "Створення енергетичних агентств в Україні", що 
впроваджується компанією «Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ» за дорученням 
Федерального міністерства довкілля, охорони природи, 
будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини 
(BMUB)

Одеське муніципальне енергетичне агентство (OMEA), 
Українська НУО «Світ освіт», німецький інститут UfU 
(Незалежний Інститут з екологічних питань)

Метою проекту є поліпшення енергоефективності та енергозбереження завдяки підготовці та 
проведенню учнівських енергетичних аудитів та інших енергетичних навчальних заходів, та 
проектних днів в українських школах.  

Географія проекту: учасниками проекту є 25 шкіл з міст: Бахмут/Артемівськ, Бердянськ, 
Вінниця, Глибока, Гола Пристань, Долина, Жмеринка, Запоріжжя, Кам’янець-Подільський, 
Коломия, Конотоп, Краматорськ, Кривий Ріг, Львів, Одеса, Рівне, Рогатин, Херсон, Хмільник, 
Черкаси, Суми, Зміїв.

Яку підтримку отримають учасники проекту?
Учасники проекту отримають технічну, консультаційну та матеріальну підтримку. Спершу для 
вчителів з відібраних шкіл німецькі та українські фахівці проведуть спеціальний тренінг. Кожна 
школа отримає комплект освітніх матеріалів і набір технічних інструментів. Після тренінгу вчителі 
започаткують у своїх школах курс «енергетичного лікнепу» для учнів, а відтак учні разом зі 
вчителями виконають енергоаудит будівлі своєї школи. До кінця проекту школи представляють 
свої результати під час спеціальних заходів, як у школах так і у громадських місцях.

Серед основних проектних заходів: тренінг, підготовка матеріалів та формування набору 
технічних інструментів, заходи в школах (учнівські енергетичні аудити, освітні та інші заходи, 
проектні дні),  участь у Тижні Сталої Енергії та у спеціалізованих таборах,  заключна конференція.

Які завдання будуть реалізовані у проекті?
Покращення енергоефективності та енергозбереження в українських школах. 
Покращення спроможності вчителів у викладанні предметів про енергоефективність, 
енергозбереження та охорону довкілля в інноваційний та інтерактивний спосіб.
Заохочення учнів до енергетичних питань та мотивування їх до поширення знань серед 
молоді.
Зміцнення мереж і співпраці між школами, ГО та міськими радами.
Впровадження комплексних інформаційних заходів.



Які заплановані результати проекту?

25 шкіл утворять мережу “Шкіл енергії” .
25 навчених вчителів на предмет викладання дисциплін з енергозбереження та 
енергоефективності.
Щонайменше 200 вчителів пройде навчання у форматі «вчитель-вчитель».
Проведено 25 учнівських енергетичних аудити у школах, пропонуючи заходи з 
покращення енергоефективної ситуації у них.
Понад 500 учнів проведуть учнівські енергетичні аудити, ставши свідомими 
користувачами енергії, готовими до активної повсякденної діяльності.
Декілька тисяч учнів візьмуть активну участь в проектних днях, включаючи семінар під 
назвою “Від учнів до учнів”
В усіх школах реалізовано пакет навчальних заходів та проектні дні (енергетичні уроки, 
інформаційні та інтерактивні заходи в рамках Дня Землі та інш.)
Буде поширено 25 наборів інструментів для вимірювання енергії з інструкціями щодо їх 
використання
Декілька підготовлених технічних експертів зможуть продовжити впровадження 
наступних заходів в українських школах.
Ми сподіваємося поінформувати Вас про першопочаткове негайне енергозбереження в 
обсязі … кВт-год.

Цей документ підготовлений з метою ефективної взаємодії учасників проекту із ЗМІ для 
висвітлення всіх етапів реалізації проекту та поширення результатів, про які зможуть 
довідатись більше коло зацікавлених осіб, що сприятиме покращенню енергоефективності та 
енергозбереження в українських школах, розширюватиме мережу Шкіл Енергії в Україні та 
підвищуватиме свідомість учнівської молоді із зазначених питань.

Зберігайте постійну увагу преси та використовуйте мережу Інтернет для поширення 
інформації про проект «Школа Енергії»! 

За більш детальною інформацією звертайтесь 
в офіс Асоціації «Енергоефективні міста України» 

+380322 45 52 62, o�ce@enefcities.org.ua, 
www.enefcities.org.ua/diyalnist/shkola-energi/

приєднуйтесь до нас у Facebook (Association Energy E�cient Cities of Ukraine)


