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Educa&#539;ie pentru eficien&#539;a energetica (13.03.2...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=13046

Educa&#539;ie pentru eficien&#539;a energetica &#537;i consum responsabil de resurse prin ateliere
de lucru organizate în unita&#539;i de înva&#539;amânt din Municipiul Timi&#537;oara

Municipiul Timi&#537;oara, împreuna cu Clusterul de Energii Sustenabile din Romania &ndash; ROSENC,
în calitate de parteneri ai proiectului &bdquo;Smart and Sustainable Energy Consumption&rdquo; - acronim
&bdquo;SASEC&rdquo;, e-MS nr.RORS-300, finan&#539;at prin Programul Interreg IPA de Cooperare
Transfrontaliera România-Serbia, a defa&#537;urat în perioada 3-5 Martie 2020 activita&#539;i de
educa&#539;ie pentru eficien&#539;a energetica, consum sustenabil de resurse prin ateliere de lucru, în trei
unita&#539;i de înva&#539;amânt din Timi&#537;oara. Activitatea educa&#539;ionala a vizat segmentul de
elevi din clasele 9-12 &#537;i s-a derulat sub forma unor lec&#539;ii la clasa cu durata unei ore, în scopul
cre&#537;terii gradului de con&#537;tientizare &#537;i transmiterea de cuno&#537;tin&#539;e despre
eficien&#539;a energetica &#537;i consumul sustenabil de energie. Alaturi de elevi au participat &#537;i
profesori coordonatori care împreuna vor inspira la rândul lor pe al&#539;i elevi ai &#537;colii, prin
împarta&#537;irea cuno&#537;tin&#539;elor primite. Rolul de formator a revenit speciali&#537;tilor din
cadrul Denkstatt România S.R.L. Materialul educa&#539;ional, comprehensiv &#537;i atractiv, a prezentat
atât aspectele teoretice, cât &#537;i cele practice legate de consumul de energie, eficien&#539;a energetica,
sursele de energie conven&#539;ionala &#537;i regenerabila, schimbari climatice &#537;i nevoia de adoptare
de catre tineri a unui comportament pro-mediu &#537;i pro-clima.
Corelat cu materialul informativ, elevii au aflat mai multe detalii despre dispozitivele cu senzori care vor fi
amplasate în cladirea fiecarei &#537;coli-pilot, care vor constitui o re&#539;ea de monitorizare a
microclimatului din spa&#539;iile educa&#539;ionale. Datele furnizate de senzori se vor corela cu rezultatele
de laborator ale probelor microbiologice de aer care se vor preleva în viitoarele luni din salile de curs. Senzorii
amplasa&#539;i vor transmite &#537;i informa&#539;ii în timp real privind economia de energie la nivelul
&#537;colii, iar pe baza rezultatelor interpretate se vor putea face recomandari &#537;i stabili masuri concrete
de eficien&#539;a energetica. Imaginile termografice din prezentare au fost completate &#537;i prin utilizarea
practica a unui termograf.
Activitatea educa&#539;ionala a fost bine primita de elevii celor 12 clase participante din Colegiul
Constantin Diaconovici Loga, Colegiul Na&#539;ional Bana&#539;ean &#537;i Liceul Teoretic Grigore
Moisil. Bro&#537;urile informative elaborate prin efortul conjugat al celor doua municipalita&#539;i
partenere - Timi&#537;oara &#537;i Zrenjanin - Republica Serbia - vor constitui un valoros material de
studiu, partenerul sârb derulând acelea&#537;i activita&#539;i educa&#539;ionale în alte trei &#537;coli
&ndash; pilot din Zrenjanin. Profesorii participan&#539;i, reprezentan&#539;ii Direc&#539;iei de Mediu din
cadrul Primariei Municipiului Timi&#537;oara &#537;i cei ai Clusterului pentru Energii Sustenabile
ROSENC vor continua activita&#539;ile de informare &#537;i con&#537;tientizare, fiind dedica&#539;i
cre&#537;terii numarului de elevi care sa fie implica&#539;i în activita&#539;ile educa&#539;ionale ale
proiectului pe parcursul acestui an.
Atelierele de lucru au suscitat interesul tinerilor prin prezentarea dinamica &#537;i interactiva, fiind încheiate
prin citirea afi&#537;ajului grafic al indicatorilor furniza&#539;i de senzori &#537;i compararea
parametrilor ambientali la sfâr&#537;itul unei ore de clasa fa&#539;a de cele de la începutul orei, date extrem
de sugestive pentru ca elevii sa propuna masuri pentru îmbunata&#539;irea microclimatului din salile de curs.
Page 1/2

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
COMUNICATE DE PRESA

Rezultatele activita&#539;ii educa&#539;ionale prin ateliere de lucru derulate în cadrul proiectului
&bdquo;Smart and Sustainable Energy Consumption&rdquo;, acronim &bdquo;SASEC&rdquo;, e-MS
nr.RORS-300 constituie o premiza pentru succesul viitoarelor demersuri educa&#539;ionale &#537;i de
informare ale acestui an, menite sa contribuie la formarea unei tinere genera&#539;ii con&#537;tiente,
responsabile &#537;i active fa&#539;a de problemele legate de sustenabilitate, eficien&#539;a energetica
&#537;i adaptarea la efectele schimbarilor climatice.
Finan&#539;area proiectului în valoare totala de 852.001,50 EUR, pentru activita&#539;ile partenerilor din
ambele par&#539;i ale frontierei, care urmeaza sa se implementeze pâna în luna Martie 2021, se realizeaza în
propor&#539;ie de 85% de catre Uniunea Europeana prin Programul Interreg-IPA de Cooperare
Transfrontaliera România&ndash;Serbia.
Bro&#537;ura
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