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Дорогі читачі!
Після успішної реалізації проекту «Школа Енергії» Асоціація
«Енергоефективні міста України» розпочала другий етап проекту - «Школа Енергії 2.0».
У першій фазі проекту учні з 25 українських шкіл за допомогою «Набору юного енергоаудитора» провели шкільні енергетичні аудити та отримали базові знання з питань енергоспоживання та енергоефективності. Організувавши проектні дні,
які полягали у проведенні енергетичних уроків, інформаційних та інтерактивних заходів кожна школа поділилася набутими знаннями та досвідом з іншими учнями та містянами.
З метою поглиблення знань учнів та вчителів з енергозбереження у 15 найактивніших школах було розпочато другий
етап проекту, під час якого здійснюється щоденний енергетичний моніторинг у школах та заплановано впровадити
енергетичний менеджмент. Результати проекту будуть поширюватися під час спеціальних «Шкільних енергетичних днів»,
які проходитимуть у кожній школі в квітні-травні цього року.
Команда проекту

«ШКОЛА ЕНЕРГІЇ 2.0»: основні факти
Назва

ШКОЛА ЕНЕРГІЇ 2.0

Мета

Покращення енергоефективності та енергозбереження в школах проекту
шляхом запровадження енергомоніторингу та енергоменеджменту; підняття
рівня обізнаності школярів, а також передача їм технічних знань щодо процесу
енергоспоживання і поширення набутого досвіду в місцевій громаді та в інших
навчальних і освітньо-виховних закладах.

Замовник

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)

Виконавець

Асоціація «Енергоефективні міста України»

Учасники

15 українських шкіл

Географія

Бердянськ, Вінниця, смт. Глибока, Запоріжжя, Зміїв, Кам’янець-Подільський,
Коломия, Конотоп, Краматорськ, Львів, Рівне, Суми, Херсон, Черкаси

Тривалість

грудень 2016 - жовтень 2017року

Яку підтримку отримують учасники
проекту?
Учасникам проекту надається технічна та консультаційна підтримка. Спершу для вчителів з
відібраних шкіл та енергоменеджерів міст
експертами було проведено спеціальний тренінг, під час якого учасники опанували базові
елементи енергетичного менеджменту та ознайомилися із завданнями і заходами проекту.
Кожна школа отримала також комплект навчальних матеріалів разом із методологією впровадження шкільного енергетичного менеджменту
та доступ до програмного продукту для здійснення щоденного моніторингу показників енергоспоживання та внесення їх у програму.

• 15 вчителів пройдуть підготовку з використання сучасних підходів у залученні широкої громадськості при проведенні просвітницької
роботи з питань енергозбереження та енергоефективності;
• з метою розповсюдження знань та досвіду
буде проведено 15 «Шкільних енергетичних
днів», які є основним інформаційним заходом
у кожній школі, що бере участь у проекті;
• до «Шкільних енергетичних днів» буде залучено щонайменше 100 шкіл, для них, зокрема,
будуть проведені інтерактивні заходи та тренінги, за допомогою яких ці школи зможуть
розпочати аналогічну діяльність.

Досягнення та успіхи на сьогодні
Які заплановані результати проекту?
• 15 вчителів отримають підготовку з енергетичного моніторингу та енергетичного менеджменту (зокрема, навички роботи зі спеціальним програмним забезпеченням);
• 15 енергоменеджерів міст отримають підготовку з питань надання підтримки школам та
започаткують тісну співпрацю зі школами
проекту;
• щонайменше 200 школярів отримають звання
«Молодих енергоменеджерів», здійснюючи
щоденний моніторинг енергетичних показників своєї школи та аналізуючи отримані дані;
• 15 українських шкіл впровадять щоденний
енергетичний моніторинг (електроенергія,
опалення, вода, газ) та започаткують енергетичний менеджмент;
• 15 енергетичних команд підготують аналітичні
звіти з енергетичного моніторингу з відповідними рекомендаціями для впровадження у
своїх школах;

НАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇ ТА ЗАХОДИ
• Тренінг для вчителів на тему
використання сучасних підходів у
залученні широкої громадськості до
проведення «Шкільних днів енергії»
(Львів, 15-16 лютого)
• Конкурс учнівських фотографій
(березень)
• «Шкільні енергетичні дні» у всіх школах
проекту (квітень-травень)

Проведено тренінг для вчителів та енергоменеджерів міст
7-8 грудня у Львові для вчителів з відібраних шкіл
досвідчені тренери та технічні фахівці провели
спеціальний тренінг. Під час тренінгу учасники
опанували базові знання з енергетичного
менеджменту, ознайомились із завданнями та
заходами проекту, налагодили співпрацю із
енергоменеджерами своїх міст, та технічними
експертами проекту, які також були присутні на
цьому заході.
У школах розпочато енергомоніторинг
Енергетичні команди, що були сформовані
вчителем та групою учнів у кожній школі, отримали методологію здійснення шкільного енергетичного менеджменту та доступ до програмного продукту і розпочали щоденний моніторинг показників енергоспоживання та внесення
їх у програму.

КОНТАКТИ:
Асоціація «Енергоефективні міста України»
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вул. Плетенецького 2, офіс 1
м. Львів, 79020, Україна
т/ф +380 322 45 52 62
office@enefcities.org.ua,
www.enefcities.org.ua/diyalnist/shkola-energi/
приєднуйтесь до нас у Facebook
(Association Energy Efficient Cities of Ukraine)
Наш канал на YouTube
https://www.youtube.com/user/enefcities

