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Poznaj najnowsze dobre praktyki i pierwsze inspirujące
rezultaty projektu EURONET 50/50 MAX!
Miło nam zaprezentować Państwu nowe, trzecie wydanie biuletynu projektu
EURONET 50/50 MAX. Już drugi rok ponad 500 szkół i 48 innych budynków
użyteczności publicznej z 65 europejskich miast i gmin wdraża metodologię
50/50 podejmując starania, aby ograniczyć zużycie energii poprzez zmianę
zachowań uczniów, nauczycieli i innych użytkowników budynku. Ich praca
przyniosła już pierwsze, inspirujące efekty ─ dziś możemy opowiedzieć nie tylko
o tym, co zrobiliśmy, ale i o tym, ile energii i pieniędzy udało nam się dotychczas
zaoszczędzić.
Szczegółowe rezultaty wysiłków podjętych przez zespoły ds. energii powołane w szkołach i innych budynkach zostały
przedstawione w kolejnych artykułach. Z biuletynu można się też dowiedzieć, jak uczniowie i nauczyciele oceniają
projekt, jakie są najważniejsze wyciągnięte przez nich wnioski oraz jak bawiono się podczas festynów i dni projektu
EURONET 50/50 MAX zorganizowanych w poszczególnych krajach, aby nagrodzić dzieci za ich pracę na rzecz
ograniczenia zużycia energii. Zapraszamy również do zapoznania się z tzw. „obserwatorami projektu”, którzy pomagają
nam szeroko promować koncepcję 50/50 oraz z projektem Coopenergy, w ramach którego utworzono bazę studiów
przypadku dotyczących oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej. Więcej informacji na temat
naszych najnowszych działań i osiągnięć można znaleźć na profilu projektu EURONET 50/50 MAX na Facebooku.

Obserwuj projekt EURONET 50/50 MAX na Facebooku!
Przypominamy, że odwiedzając nasz profil angielski (https://www.facebook.com/EURONETMAX/) oraz
polski (https://www.facebook.com/pages/Euronet-5050-MAX-Polska/720621991338465) można dowiedzieć
się o naszych najciekawszych działaniach, jak również aktywności i osiągnięciach szkół i innych instytucji
należących do Sieci 50/50, które podjęły się ambitnego zadania ograniczenia zużycia energii w swoich
budynkach. Za pomocą Facebooka można również podzielić się własnymi doświadczeniami oraz pomysłami
na oszczędzanie energii i innych zasobów. Daj się zainspirować i inspiruj innych!
Dobre praktyki zaprezentowane w tym wydaniu biuletynu obejmują m.in. konkurs dla styryjskich szkół wdrażających
koncepcję 50/50 (Austria), wzorcowe energooszczędne działania podjęte przez uczniów Gimnazjum w Kastelli (Grecja)
i Szkoły Podstawowej Šmartno ob Dreti w Nazarje (Słowenia) oraz Dzień Projektu EURONET 50/50 MAX
zorganizowany w Dąbrowie Górniczej (Polska). Także hiszpańscy partnerzy pochwalili się swoimi najciekawszymi
działaniami, w tym grą edukacyjną ACTIWATT, szkoleniami na temat metodologii 50/50 zorganizowanymi dla
przyszłych nauczycieli oraz warsztatami edukacyjnymi dla szkół, obejmującymi przygotowanie posiłków za pomocą
tzw. „solarnej kuchenki”. Gratulujemy wszystkim pomysłodawcom i wykonawcom!!

O projekcie EURONET 50/50 MAX
EURONET 50/50 MAX ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej
poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50, która aktywnie angażuje użytkowników budynku w
proces zarządzania energią. Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy użytkowników
budynku a samorząd lokalny/regionalny, który finansuje rachunki za energię. Projekt jest współfinansowany
z programu IEE.
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Czym się teraz zajmujemy?
Pierwsze rezultaty projektu
EURONET 50/50 MAX
Pierwszy rok wdrażania metodologii 50/50
w szkołach i innych budynkach uzyteczności
publicznej uczestniczących w projekcie zakończył
się już jakiś czas temu, a dokładna analiza
wyników dowiodła, że oszczędzanie energii się
opłaca! W ramach projektu uczniowie i nauczyciele z 516 europejskich szkół podjęli się zbadania sytuacji energetycznej swoich budynków,
zaplanowania i wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań oraz podniesienia świadomości
energetycznej swoich kolegów, koleżanek i innych członków społeczności szkolnej. W swoich
działaniach wykazali się ogromną kreatywnością
i osiągnęli naprawdę imponujące rezultaty.

wyliczenia, 172 (czyli ponad 70%) osiągnęły
całkowite oszczędności, a łączny rezultat
podjętych wysiłków jest następujący:
1 728 ton CO2 mniej zostało wyemitowane
do atmosfery;
zaoszczędzono ponad 5 806 MWh energii;
zaoszczędzono 439 928,80 EUR (średnio
2 572,68 EUR na szkołę).

Zespół ds. energii ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Krzesławicach
(Polska) przy pracy - notowanie wyników pomiarów (zdj. M. KnapikLizak).

Zespół ds. energii ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Krzesławicach
(Polska) przy pracy - pomiary temperatury (zdj. M. Knapik-Lizak).

Pierwsze obliczenia wykonane przez partnerów
projektu pokazują, że większości szkół udało się
ograniczyć zużycie energii elektrycznej, cieplnej
lub obu tych nośników energii, a co za tym idzie
osiągnąć także oszczędności finansowe i zyskać
w ten sposób dodatkowe środki na swoje potrzeby. Spośród 233 szkół, dla których ukończono

Największe oszczędności finansowe osiągnęło
Technikum Przyrodnicze im. Vladimira Preloga
z Zagrzebia (Chorwacja), które zaoszczędziło aż
16 846,74 EUR! Połowa z tej kwoty zostanie
wypłacona szkole przez miasto, a szkolny zespół
ds. energii będzie miał niełatwe zadanie:
zdecydować, na co najlepiej przeznaczyć te
środki z korzyścią dla całej społeczności szkolnej.
Wszystko to udało się osiągnąć jedynie dzięki
zmianie zachowań uczniów i nauczycieli oraz
niewielkim interwencjom, jak np. uszczelnienie
okien, montaż zaworów termostatycznych na
k alor yfer ach c zy wym iana żar ówek na
energooszczędne. Uczniowie starali się też
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zaangażować w energooszczędne działania
swoich kolegów i koleżanki, np. umieszczając
etykiety ze wskazówkami, jak oszczędzać
energię przy oknach, wyłącznikach światła
i kranach, przygotowując tematyczne plakaty czy
organizując szkolne dni energii. Uzyskane
rezultaty pokazują, jak duży potencjał oszczędności energii drzemie w naszych codziennych
działaniach, jak również dowodzą, że nawet małe
inwestycje mogą przynieść spore efekty!

zmiany ich codziennych nawyków związanych
z wykorzystaniem energii. Co istotne, 84%
respondentów wierzy, że realizacja projektu
wpłynie pozytywnie na zużycie energii w szkole
także w przyszłości, a 90% z nich jest
przekonanych, iż w jej efekcie uczniowie
zrozumieli, że ich indywidualne działania mają
wpływ na środowisko, a co za tym idzie ─ mają
istotne znaczenie dla jego ochrony!

Zestawienie odpowiedzi na wybrane pytania, udzielonych w ramach
ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli zaangażowanych w projekt
EURONET 50/50 MAX.

Biblioteka Miejska w Vaasie ─ jedna z 32 instytucji użyteczności
publicznej, które zdecydowały się przystąpić do Sieci 50/50.

W naszych badaniach skupiliśmy się nie tylko na
efektach ilościowych, ale i jakościowych. Aby
poznać opinię uczniów, nauczycieli i innych
użytkowników budynków zaangażowanych w
projekt, zorganizowaliśm y krótkie badanie
ankietowe. Zebrane odpowiedzi (a było ich
łącznie 314!) pokazały, że większość uczestników
uważa projekt za interesujący. Choć nie zawsze
łatwo było wpasować zaplanowane działania w
codzienną pracę szkoły, większość respondentów
zadeklarowała aktywne zaangażowanie całej
społeczności szkolnej w ww. działania, jak
również zgodziła się, że realizacja projektu
p r z yc z yn i ł a s i ę d o w z r o s t u ś wi a d om oś c i
energetycznej uczniów i nauczycieli oraz do

Nie tylko szkoły, ale i inne instytucje użyteczności
publicznej przyłączyły się do Sieci 50/50 i podjęły
wysiłki, aby ograniczyć zużycie energii poprzez
zmianę zachowań użytkowników budynków,
w których instytucje te się mieszczą. Wdrażanie
metodologii 50/50 zostało przetestowane łącznie
w 32 budynkach pozaszkolnych, obejmujących
obiekty sportowe, biura, muzea, biblioteki i domy
kultury, co pozwoliło zaobserwować, jak
sprawdza się ona w różnych warunkach. Okazało
się, że przy odrobinie motywacji i zaangażowania
oszczędzanie energii jest możliwe wszędzie.
Więcej informacji na temat efektów uzyskanych
w różnych typach budynków będzie można
znaleźć w kolejnym wydaniu biuletynu.
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Poznaj obserwatorów projektu
EURONET 50/50 MAX
Tzw. „obserwatorzy” odgrywają bardzo ważną
rolę w naszej projektowej społeczności.
Obserwują oni nasze działania i ich rezultaty,
wspierają nas cennymi wskazówkami oraz
pomagają nam szeroko promować koncepcję
50/50 wykorzystując swoją sieć kontaktów.
W każdym kraju zaangażowanym w projekt jest
przynajmniej jedna instutucja, która ma status
obserwatora i jest regularnie informowana
o postępach w realizacji projektu. Do tego grona
należą m.in. agencje energetyczne, organizacje
edukacyjne, organizacje zawodowe, organizacje
pozarządowe działające w obszarze edukacji
ekologicznej, sieci tematyczne i wiele innych.
Możesz zobaczyć, kim są, odwiedzając nową
zakładkę na naszej stronie internetowej: http://
www.euronet50-50max.eu/pl/about-euronet-5050-max/project-observers. Jeżeli również chcesz
zostać oficjalnym obserwatorem projektu
EURONET 50/50 MAX, skontaktuj się z nami!

atrakcje, w tym pokazy doświadczeń, konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami, występy i przedstawienia, wystawy plakatów czy możliwość otrzymania
ciekawych, ekologicznych gadżetów i materiałów.
Przygotowane atrakcje pozwoliły dzieciom nie
tylko sprawdzić swoją wiedzę na temat energii
i jej oszczędzania, wykorzystania OZE oraz
przeciwdziałania zmianom klimatu, ale także
zdobyć nowe wiadomości i umiejętności.
Zarówno dzieci, jak i dorośli, doskonale się bawili,
czego dowodzą liczne, pełne energii zdjęcia
wykonane podczas imprez! Aby dowiedzieć się
więcej, odwiedź krajową wersję strony projektu
(http://www.euronet50-50max.eu/pl).

Energetyczne festyny i dni projektu
EURONET 50/50 MAX
Aby nagrodzić uczniów za ich wysiłki na rzecz
ogranic zenia zu życ ia ener gii w s zk ołach,
w każdym z krajów zaangażowanych w realizację
projektu odbyły się energetyczne imprezy.
Festyny, dni projektu, akademie i innego rodzaju
obchody stanowiły dla uczniów i nauczycieli
okazję, aby się spotkać, wymienić doświadczeniami oraz pochwalić osiągnięciami w dziedzinie
oszczędzanie energii, wody i gospodarowania
odpadam i. Na uc zestnik ów czek ały różne

Impreza zorganizowana w ramach projektu EURONET 50/50 MAX
w Muzeum Morskim w Barcelonie.
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Współpraca i wymiana
doświadczeń z innymi europejskimi
projektami ─ poznaj projekt
Coopenergy
Oszczędzanie energii jest jednym z najważniejszych priorytetów UE, dlatego też wiele dzieje się
w tym obszarze na terenie Europy. Oprócz
projektu EURONET 50/50 MAX realizowany jest
szereg innych proenergetycznych projektów
i inicjatyw, które mogą stanowić źródło inspiracji
dla każdego, kto swoimi działaniami chce
wesprzeć ochronę środowiska i klimatu. W tym
wydaniu biuletynu prezentujemy trzyletni projekt
Coopenergy, który również jest współfinansowany z programu „Inteligentna Energia dla
Europy (IEE)”. Celem projektu jest identyfikacja,
przetestowanie oraz rozpowszechnienie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy
różnych podmiotów i instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego. 60 takich
przykładów zostało już opublikowanych w bazie
danych utworzonej na stronie internetowej
projektu, a wśród nich znajdują się również
przykłady partnerstw zawiązanych w celu
ograniczenia zużycia energii w budynkach
użyteczności publicznej.

Baza dobrych praktyk Coopenergy obejmuje
m.in. opis inicjatywy ESCOLIMBURG 2020,
angażującej kluczowych interesariuszy
w działania na rzecz przyspieszenia modernizacji
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w prowincji Limburgia, opis inicjatywy
realizowanej
w
ramach
mechanizmu
finansowego ELENA, mającej na celu
renowację budynków komunalnych na terenie
prowincji Mediolan, a także opis narzędzia
monitoringowo-raportowego
SensorCIS,
wykorzystywanego przez Irlandzki Urząd ds.
Zrównoważonej Energetyki (SEAI) do
monitorowania i raportowania zużycia energii
przez każdą instytucję sektora publicznego
działającą w Irlandii.
Pełną wersję bazy studiów przypadku z zakresu
oszczędzania energii i zarządzania energią
można znaleźć na stronie internetowej projektu
Coopenergy: http://www.coopenergy.eu/goodpractice-resources. Zainteresowanym dodatkowych informacji udzieli też Samantha Simmons,
kierownik ds. komunikacji projektu Coopenergy,
z którą można skontaktować się pod adresem:
climate.change@kent.gov.uk.
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Poniżej zamieszczono wybór najnowszych
i najciekawszych dobrych praktych wypracowanych w różnych krajach uczestniczących
w projekcie EURONET 50/50 MAX. Daj się
zainspirować i podziel się nimi z innymi!

Austria
Dobra praktyka nr 1: Konkurs dla styryjskich
szkół wdrażających metodologię 50/50. W Austrii
już 25 szkół realizuje koncepcję 50/50 i oszczędza energię aktywnie angażując uczniów w proenergetyczne działania. Organizacja Climate
Alliance Austria oraz Rząd Kraju Związkowego
Styria postanowili nagrodzić szkoły z regionu za
ich wysiłki na rzecz ograniczenia zużycia energii
oraz dać im dodatkowy bodziec do dalszych działań. W tym celu zorganizowali motywujący
konkurs. Oczywiście głównym celem i zadaniem
szkół uczestniczących w konkursie jest osiągnięcie jak najwyższych oszczędności energii
poprzez zmianę zachowań uczniów i nauczycieli,
ale dodatkowe punkty można też zyskać za

Członkowie zespołu ds. energii ze Szkoły Podstawowej w Weiz
prezentują nowy system segregacji odpadów, który został
wprowadzony we wszystkich klasach. Dzieci przygotowały też listy
kontrolne, które mają dodatkowo ułatwić prawidłową segregację!

realizację konkretnych zadań stawianych przed
szkołami w każdym miesiącu. Zadania te wpisują
się w zakres tematyczny projektu EURONET
50/50 MAX i uwzględniają takie kwestie, jak
ochrona klimatu, oszczędzanie energii,
oszczędzanie wody, zrównoważona mobilność,
odpowiedzialne zakupy i odpowiedzialna
konsumpcja, gospodarowanie odpadami czy
wykorzystanie OZE.
Zwycięzcami są oczywiście wszystkie szkoły,
którym uda się ograniczyć zużycie i koszty
energii. Trzy najlepsze zespoły ds. energii
dodatkowo otrzymają atrakcyjne nagrody, np.
możliwość udziału w wycieczce edukacyjnej
związanej z tematyką zrównoważonego rozwoju.

Finlandia
Dobra praktyka nr 2: Monitoring zużycia energii
w Finlandii. Zapewnienie odpowiedniego,
regularnego monitoringu zużycia energii w budynkach jest jedną z najważniejszych kwestii, jakie

Wykres obrazujący zużycie energii w jednej z fińskich szkół
realizujących koncepcję 50/50.
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należy uwzględnić podczas realizacji w nich
różnego typu projektów proenergetycznych.
W ten sposób łatwiej jest zaobserwować efekty
zastosowanych środków oszczędności energii
oraz sprawdzić skuteczność podjętych działań.
Oprócz tego comiesięczna analiza danych
pochodzących z pomiaru zużycia energii pozwala
szybko wychwycić wszelkie potencjalne problemy
i awarie występujące w budynku, jak np. zepsute
urządzenia czy nieszczelne krany i spłuczki.
Istotną korzyścią jest też to, że łatwiej
motywować użytkowników budynku do zmiany
zachowań, gdy mogą na bieżąco obserwować
rezultaty podjętych przez siebie wysiłków.
W Finlandii regularny monitoring zużycia energii
w szkołach i innych budynkach użyteczności
publicznej jest istotnym elementem projektu
EURONET 50/50 MAX. Każda z placówek raz
w miesiącu (lub raz na dwa miesiące) otrzymuje
zestawienie danych na temat zużycia energii
eletrycznej, ciepła oraz wody przygotowane
w sposób zrozumiały dla każdego ─ do jego
odczytania nie jest wymagana wiedza techniczna.
Było to o tyle łatwe do wprowadzenia, że
w Finlandii wszystkie budynki wyposażone są
w inteligentne liczniki, a samorządy lokalne już od
dłuższego czasu prowadzą miesięczny monitoring zużycia zasobów w budynkach użyteczności
publicznej. Nowością jest natomiast to, że teraz
informacje te są regularnie przekazywane
użytkownikom budynków. Zespoły ds. energii
powołane w placówkach uczestniczących w
projekcie EURONET 50/50 MAX bardzo pozytywnie wypowiadają się o otrzymywanych zestawieniach, podkreślając, że teraz kontrolowanie zużycia energii sprawia im znacznie mniej trudności.
Wykres ilustrujący niniejszy artykuł obrazuje
zużycie energii w jednej z fińskich szkół zaanga-

żowanych w projekt. Niebieskie kolumny
pokazują zużycie referencyjne, które zostało
wyliczone jako średnie zużycie w danym
miesiącu na przestrzeni ostatnich trzech lat.
Czerwone kolumny pokazuję wielkości zużycia
w pierwszym roku realizacji projektu, a zielone
kolumny ─ wielkości zużycia w drugim roku jego
realizacji. Słupki poziome umieszczone w górnej
części wykresu obrazują natomiast skumulowane
zużycie energii w kolejnych latach w porównaniu
do wartości referencyjnej. Słupek po lewej
pokazuje sukces osiągnięty w pierwszym roku
realizacji projektu, a słupek po prawej ̶ w drugim
roku. Dzięki projektowi EURONET 50/50 MAX
szkole z naszego przykładu udało się znacząco
ograniczyć zużycie energii elektrycznej!

Grecja
Dobra praktyka nr 3: Oszczędzanie energii
w praktyce w Gimnazjum w Kastelli. Gdy projekt
EURONET 50/50 MAX został przedstawiony
uczniom drugiej klas y uczęszczając ym do

Uczniowie drugiej klasy z Gimnazjum w Kastelli (Kreta, Grecja) wraz
z nauczycielkami, panią Olgą Riga i panią Stellą Markaki, prezentują
wykonany przez siebie plakat.
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Gimnazjum w Kastelli, nie mieli oni wątpliwości,
że to doskonały sposób na ograniczenie zużycia
energii w ich szkole! Wraz ze swoimi
nauczycielkami, panią Olgą Riga i panią Stellą
Markaki, niezwłocznie rozpoczęli realizację
9 kroków, z których składa się metodologia 50/50,
i opracowali plan energooszczędnych działań!
Uczniowie wprowadzili w życie szereg dobrych
pomysłów, które wzbogaciły ich działania
i pomogły spopularyzować oszczędzanie energii
wśród pozostałych członków społeczności
szkolnej. Przygotowali między innymi prezentacje
tematyczne, które wygłosili we wszystkich
klasach, aby opowiedzieć swoim kolegom
i koleżankom o projekcie i zaangażować ich we
wspólny wysiłek na rzecz ograniczenia zużycia
energii. Wykonali też plakaty informacyjne ─
jeden dotyczący zjawiska efektu cieplarnianego,
a drugi ilustrujący proste, codzienne działania
zapewniające, że będziemy zużywali mniej
energii. Ponadto zbadali stan techniczny
i wyposażenie szkoły rejestrując wszystkie
istotne problemy wymagające rozwiązania lub
awarie powodujące straty energii cieplnej
i elektrycznej. O swoich odkryciach poinformowali
dyrekcję szkoły.
Także rodziny uczniów zostały uwzględnione
w podejmowanych przez nich działaniach.
Młodzież przygotowała specjalne kwestionariusze, mające uświadomić ich bliskim, kiedy
marnują energię oraz zachęcić ich do zmiany
zachowań w domu. Uczniowie spisali też
praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania
energii i umieścili je w ulotce edukacyjnej, która
została wydrukowana na papierze pochodzącym
z recyklingu. Informacje o wszystkich podejmowanych przez nich działaniach są regularnie
publikowane na blogu szkoły.

Uczniowie, nauczyciele oraz dyrektor Gimnazjum
w Kastelli, pan Giorgos Sfakianakis, pragną
zaprosić inne szkoły do przyłączenia się do Sieci
50/50 i wdrożenia u siebie metodologii 50/50,
gdyż dobrze wiedzą, że praca nad racjonalnym
wykorzystaniem energii oznacza nie tylko dobrą
zabawę czy osiągnięcie bieżących korzyści, ale
i zachowanie czystego środowiska oraz jego
zasobów dla przyszłych pokoleń.

Polska
Dobra praktyka nr 4: Dzień projektu EURONET
50/50 MAX w Dąbrowie Górniczej. Ponad 200
uczniów i blisko 30 nauczycieli wzięło udział
w festynie zorganizowanym, by nagrodzić
dąbrowskie szkoły uczestniczące w projekcie
EURONET 50/50 MAX za ich wysiłki na rzecz
ograniczenia zużycia energii i podniesienia
świadomości energetycznej dzieci i młodzieży.
Impreza odbyła się w miejskim Parku Hallera
w dniu 29 maja 2015 r. i towarzyszyła Dniom
Dąbrowy Górniczej. Uroczystego otwarcia
dokonał Henryk Zaguła, Zastępca Prezydenta
Miasta, który podkreślił ważną rolę zespołów ds.
energii utworzonych w 28 szkołach z terenu
miasta, które podjęły wyzwanie i osiągnęły
znaczące oszczędności.

Uczniowie biorący udział w obchodach Dnia Projektu EURONET 50/50
MAX w Dąbrowie Górniczej (zdj. PNEC).
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szkół, zaprezentowania własnych prac na
wystawie plakatów oraz zdrowej rywalizacji
podczas konkursu, w którym można było
podzielić się zdobytą wiedzą, dobrze się przy tym
bawiąc. Była to też nagroda dla uczniów za ich
ciężką pracę i aktywne zaangażowanie
w realizację projektu. Młodzież wykazała się nie
tylko wiedzą i talentem plastycznym, ale także
chęcią do działania, pozytywną energią,
kreatywnością i życzliwością potwierdzając, że
zespoły ds. energii z dąbrowskich szkół potrafią
być ENERGETYCZNE NA MAXA!

Jedno z doświadczeń (zdj. P. Zieliński).

Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji,
w tym możliwość wzięcia udziału w konkursie
dotyczącym energii i złożonym z wielu ciekawych
zadań. Na początku każdy zespół otrzymał kartę
zadań, które miał zrealizować. Karta obejmowała
opis poszczególnych zadań, zestaw pytań oraz
„energetyczne” krzyżówki. Należało ją wypełnić
odwiedzając 7 stanowisk. Przy każdym
stanowisku, za poprawne wykonanie zadania,
członkowie zespołu ds. energii dostawali kolorową kartę z literą, a ze wszystkich zebranych
literek można było ułożyć słowo „EURONET”.

Słowenia
Dobra praktyka nr 5: wzorcowe energooszczędne działania w Szkole Podstawowej Šmartno
ob Dreti w Nazarje: Uczniowie ze Szk oł y
Pods tawo wej Šm artno ob Dreti wyk a zuj ą
ogromne zaangażowanie w działania na rzecz
ograniczenia zużycia energii, m. in. starając się

Po wykonaniu wszystkich zadań i ułożeniu ze
zgromadzonych liter nazwy projektu uczniowie
pozowali do zdjęć. Dobrze się przy tym bawili,
a ich zdjęcia były pełne pozytywnej energii
i optymizmu! Następnie przystąpili do losowania
nagród w loterii fantowej, w której każdy
uczestnik ─ tak jak w naszym projekcie ─
wygrywał.
Dzień projektu EURONET 50/50 MAX zorganizowany w Dąbrowie Górniczej był doskonałą
okazją do poznania zespołów ds. energii z innych

Instalacja solarna na dachu budynku szkoły.
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zmienić codzienne zachowania swoich kolegów,
koleżanek i nauczycieli. Chęć zaangażowania się
w prace zespołu ds. energii była tak silna, że
uczniowie
dobrowolnie
zdecydowali
się
realizować przewidziane w projekcie zadania
poza godzinami lekcyjnymi. Wsparli w ten sposób
swoich nauczycieli, którym niełatwo było
wpasować projekt w codzienną pracę szkoły.
Działania podjęte przez zespół obejmowały
przygotowanie znaczków, plakatów i naklejek
z poradami dotyczącymi oszczędzania energii
(„Nie zużywaj zbyt dużo wody”, „Wyłącz światło”,
„Pamiętaj o segregowaniu odpadów” itd.)
i rozwieszenie ich w różnych częściach szkoły.
Uczniowie ułożyli również ekologiczny hymn,
który mówi: „Segregujemy odpady za pomocą
różnokolorowych pojemników, plastik wrzucamy
do
żóltego
a
papier
do
czerwonego.
Oszczędzamy wodę i wyłączamy niepotrzebne
światła!”.

Ściśle podążając za wytycznymi metodologii
50/50, uczniowie dokonali dokładnej inspekcji
budynku szkoły. Widząc, że nie jest on
w najlepszym stanie, napisali list do dyrekcji,
w
którym zasugerowali pewne rozwiązania
i inwestycje, jak np. wymiana starych
i nieszczelnych okien, zamontowanie zaworów
termostatycznych na kaloryferach itp. I udało
im się! W chwili obecnej okna są sukcesywnie
wymieniane w całym budynku, podobnie jak
oświetlenie. Szkoła zainwestowała również
w zawory termostatyczne, które umożliwią
regulację
temperatury
w
poszczególnych
pomieszczeniach.
Prawdopodobnie jednak największym osiągnięciem zespołu ds. energii była pomoc w podjęciu
decyzji o zamontowaniu na dachu budynku
szkoły (we współpracy z prywatnym inwestorem)
niewielkiego systemu solarnego. Ma on głównie
charakter demonstracyjny, lecz mimo to jest
bardzo ważny dla uczniów i wykorzystywany
w nauczaniu o odnawialnych źródłach energii.
Zespół ds. energii regularnie gromadzi dane,
mając teraz lepsze pojęcie o tym, co znaczy
„racjonalne wykorzystanie energii” i „samowystarczalność energetyczna budynku”.

Hiszpania

Zespół ds. energii ze Szkoły Podstawowej Šmartno ob Dreti.

Dobra praktyka nr 6: ACTIW ATT ─ nauka
p o p r z e z z a b a w ę w p r o wi n c j i B a r c e l o n a .
ACTIWATT to gra edukacyjna wymyślona przez
Radę Prowincji Barcelona w ramach projektu
EURONET 50/50 MAX. Ma ona pomóc uczniom
w utrwaleniu wiedzy związanej z efektywnością
energetyczną i oszczędzaniem energii, a została
opracowana w taki sposób, aby można było w nią
grać nie tylko w szkołach należących do Sieci
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50/50, ale w dowolnej szkole oraz podczas
dowolnego wydarzenia zorganizowanego przez
szkołę czy władze lokalne.

Gra ACTIWATT wymyślona przez Radę Prowincji Barcelona w ramach
projektu EURONET 50/50 MAX.

ACTIWATT to wielkoformatowa gra planszowa
przeznaczona dla 4 do 16 graczy podzielonych
na drużyny złożone z 2 do 4 osób każda. Mogą
w nią grać dzieci w wieku od 6 lat w górę ─
wchodzące w skład gry pytania mają różny
stopień trudności, dzięki czemu można na
bieżąco dostosowywać ją do wieku uczestników.
Zasady gry są bardzo proste. Uczestnicy rzucają
kostką, a wyrzucona liczba oczek wskazuje, o ile
pól dana drużyna ma przesunąć się do przodu.
Po dotarciu do danego pola drużyna musi
wykonać przypisane mu zadanie. Wszystkie
zadania są związane z tematyką efektywności
energetycznej i oszczędzania energii. Mogą one
przyjąć formę pytania, na które trzeba udzielić
odpowiedzi, pantomimy, zadania rysunkowego
lub testu umiejętności. Za każde prawidłowo
wykonane zadanie drużyna otrzymuje punkty,
a za każdy błąd lub brak odpowiedzi musi cofnąć
się o kilka pól.

Gra została wykonana z uwzględnieniem
kryteriów zrównoważonego rozwoju, tj. z lokalnie
dostępnych, naturalnych materiałów, jak np.
korek, drewno czy tektura. Po raz pierwszy
została zaprezentowana podczas festwialu
projektu EURONET 50/50 MAX zorganizowanego
w dniu 9 czerwca 2015 r., a we wrześniu tego
roku została udostępniona wszystkim szkołom
z terenu prowincji Barcelona.
Dobra praktyka nr 7: Szkolenie na temat
metodologii 50/50 dla przyszłych nauczycieli.
Rada Prowincji Huelva, koordynująca realizację
projektu EURONET 50/50 MAX w regionie,
nawiązała owocną współpracę z Wydziałem
Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie
w Huelvie, który jest jednym z oficjalnych
„obserwatorów” projektu. Aby jak najszerzej
rozpowszechnić koncepcję 50/50 i zapewnić, że
zostanie ona uwzględniona w różnych planach
i programach nauczania, przedstawiciele Rady
zorganizowali cykl prezentacji i szkoleń
przeznaczonych
dla
studentów,
którzy
w przyszłości zostaną nauczycielami lub
pracownikami sektora edukacyjnego. Łącznie
zorganizowano trzy rodzaje spotkań skierowane
do trzech różnych grup docelowych:

Szkolenie mające przybliżyć przyszłym nauczycielom założenia
metodologii 50/50, zorganizowane na Uniwersytecie w Huelvie.
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Przyszłych studentów, którzy właśnie
kończą szkołę średnią i rozważają podjęcie
studiów na Uniwersytecie w Huelvie, jak
również podejmują decyzję na temat kierunku swojej przyszłej kariery zawodowej.
Z myślą o nich Rada Prowincji Huelva
przygotowała stoisko poświęcone projektowi EURONET 50/50 MAX, które można
było odwiedzić podczas Dni Otwartych
Uniwersytetu w Huelvie, które miały
miejsce w dniach 17-20 lutego 2015 r.
Stoisko cieszyło się dużą popularnością ─
odwiedzało je dziennie około 400 osób,
które miały możliwość zapoznania się
z projektem, jego metodologią oraz
poszerzenia swojej wiedzy na temat
różnych sposobów oszczędzania energii.
Studentów uniwersytetu, którzy planują
w przyszłości zostać nauczycielami. W
dniu 22 stycznia 2015 r., w Auli im. Paula
Freire, zorganizowana została specjalna
sesja szkoleniowa przeznaczona dla
studentów 3. roku. Szkolenie odbyło się
w ramach przedmiotu pn. „Nauczanie nauk
eksperymentalnych I i II”, a w czasie jego
trwania przyszli nauczyciele mieli okazję
zapoznać się z projektem, z metodologią
50/50 oraz z możliwością jej zastosowania
jako praktycznego narzędzia edukacyjnego
podczas pracy z uczniami.
Studentów, którzy obronili pracę licencjacką i zdecydowali się kontynuować kształcenie w zakresie edukacji na studiach
magisterskich. Specjalnie dla nich, w dniu
5 stycznia 2015 r., w ramach przedmiotu
pn. „Nauczanie ponadpodstawowe i nauczanie języków”, zorganizowane zostało
dwugodzinne szkolenie. Ponadto uzgod-

niono, że Rada Prowincji Huelva
pozostanie w kontakcie z opiekunem
studiów magisterskich, aby włączyć
założenia metodologii 50/50 do oficjalnego
programu studiów w kolejnym roku
akademickim (2015/2016).

Stoisko projektu EURONET 50/50 MAX podczas Dni Otwartych
Uniwersytetu w Huelvie.

Wymienione prezentacje i szkolenia pozwoliły
nawiązać pierwszy kontakt ze studentami, którzy
planują w przyszłości wykonywać zawód
nauczyciela. Ich celem było przekazanie
uczestnikom idei i głównych założeń metodologii
50/50, aby mogli wykorzystać to przydatne
narzędzie podczas pracy z uczniami szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie
sesje szkoleniowe zostały zorganizowane we
współpracy z Wydziałem Nauk o Edukacji na
Uniwersytecie w Huelvie. W przyszłym roku
akademickim (2015/2016) koncepcja 50/50
zostanie włączona do oficjalnego programu
studiów magisterskich w zakresie nauczania, jak
również będzie omawiana w ramach jednego
z obowiązkowych przedmiotów studiów
licencjackich.
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Rada Prownicji Huelva nawiązała też kontakt
z Wydziałem Edukacji Rządu Andaluzji w celu
rozpoczęcia wdrażania metodologii 50/50 we
wszystkich szkołach podstawowych z terenu
prowincji oraz organizacji tematycznego kursu dla
nauczycieli.

i efekcie cieplarnianym, a następnie ─ w ramach
sesji, którą nazwali „Solarny MasterChef" ─
pokazali, jak gotować z wykorzystaniem kuchenki
solarnej.

Dobra praktyka nr 8: Warsztaty edukacyjne na
temat efektywnego wykorzystania energii. Aby
wzmocnić działania przewidziane w projekcie
i dodatkowo wzbogacić wiedzę uczniów
z
zespołów ds. energii powołanych w 12
szkołach z terenu prowincji Huelva, zorganizowany został cykl warsztatów edukacyjnych na temat
efektywnego wykorzystania energii. Jednodniowe
warsztaty odbyły się w każdej ze szkół,
a poruszone zagadnienia wpisywały się w obszar
tematyczny projektu EURONET 50/50 MAX.
Każda sesja warsztatowa składała się z części
teoretycznej i praktycznej, a obejmowała takie
tematy jak energia, jej jednostki, źródła,
przetwarzanie czy racjonalne wykorzystanie
energii i innych zasobów. Poruszony został też
temat efektu cieplarnianego i zmian klimatu.
Jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie zdobytej
wiedzy, to uczniowie mieli m.in. okazję użyć
kuchenki solarnej do przygotowania posiłku, który
zjedli pod koniec sesji.
Budżet przeznaczony na warsztaty był na tyle
du ż y, że ud a ło s i ę pr z yg o t o wać r ó wni e ż
d o d a t k o we m a t e r i a ł y s zk o l e n i o we , k t ó r e
obejmowały nie tylko kuchenkę solarną, ale
i zestaw 6 solarnyc h zabawek . W Szk ole
Podstawowej im. Menendeza y Pelayo (gmina
Valverde del Camino) warsztaty spodobały się
tak bardzo, że uczniowie z zespołu ds. energii
postanowili sami zorganizować podobne dla
swoich młodszych kolegów i koleżanek (dzieci
w wieku 3, 4 i 5 lat). Opowiedzieli im o energii

Warsztaty edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Menendeza y Pelayo
w Hiszpanii.
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Skontaktuj się z partnerami projektu
W realizację projektu EURONET 50/50 MAX
zaangażowanych jest 16 partnerów z 13 krajów
Europy, którzy mogą poszczycić się dużym
doświadczeniem w dziedzinie edukacji energetycznej i oszczędzania energii.

Doświadczeni partnerzy:
Rada Prowincji Barcelona
(DIBA) – koordynator projektu
www.diba.cat
E-mail: euronet@diba.cat
Niezależny Instytut ds.
Środowiska (UfU)
www.ufu.de
E-mail: almuth.tharan@ufu.de
Lokalna Agencja ds. Energii
i Środowiska (ALESA)
www.alesachieti.it
E-mail: info@alesachieti.it
Uniwersytet w Vaasa (UVA)
www.uva.fi
E-mail: merja.pakkanen@uva.fi
Stowarzyszenie Gmin Polska
Sieć „Energie Cités” (PNEC)
www.pnec.org.pl
E-mail: biuro@pnec.org.pl
Region Kreta
www.crete.gov.gr
E-mail: elhatziyanni@crete.gov.gr
Agencja Energetyczna Regionu
Savinjska, Šaleška i Koroška
(KSSENA)
www.kssena.si
E-mail: info@kssena.velenje.eu

Nowi partnerzy:
Climate Alliance Austria (CAA)
www.klimabuendnis.at
E-mail: office@klimabuendnis.at
Miasto Zagrzeb
www.zagreb.hr
E-mail: maja.sunjic@zagreb.hr
Cypryjska Agencja
Energetyczna (CEA)
www.cea.org.cy
E-mail: info@cea.org.cy
Agencja Energetyczna Kraju
Vysočina (EAV)
www.eav.cz
E-mail: eav@eav.cz
TOP-ENVI Tech Brno
www.topenvi.cz
E-mail: info@topenvi.cz
Florencka Agencja
Energetyczna
www.firenzenergia.it
E-mail: info@firenzenergia.it
Riga Managers School (RMS)
www.rms.lv
E-mail: rms@rms.lv
Kowieńska Regionalna
Agencja Energetyczna (KREA)
www.krea.lt
E-mail: info@krea.lt
Rada Prowincji Huelva (DIHU)
www.diphuelva.es
E-mail: macevedo@diphuelva.org
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Mapa uczestników projektu EURONET 50/50 MAX

Przyłącz się do Sieci 50/50 gromadzącej szkoły
i inne budynki użyteczności publicznej oszczędzające energię!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu i metodologii 50/50, skontaktuj się z nami pod
adresem biuro@pnec.org.pl lub odwiedź stronę internetową projektu EURONET 50/50 MAX:
www.euronet50-50max.eu

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża
ona opinii Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.

