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Млади Енергични хора – YEP!

“Млади енергични хора – YEP!” е програма за енергийно/екологично обучение, създадена с
цел да разпространи сред учениците от 13 до 18 г. теми и практични умения по управление на
енергията и тяхното приложение в училище и на работните места. Паралелно с това,
програмата мотивира младите хора да участват в действия срещу промяната на климата.
Предимството е, че обучението на учениците е в интересния контекст на представянето на
устойчивата  енергия. По този начин проектът носи полза както за училищата,  така и за
бъдещите работни места. Подкрепя ги при развиването на стратегии за енергийна ефективност,
включващи  млади хора, като ги запознава с практичното приложение на връзката енергийни
умения – бъдеща професия.

В проекта участват осем (8) европейски организации от 7 държави, които организират и
координират цялостното му изпълнение в техните региони през учебната 2008-2009 година
(официално проектът приключва през юли 2010 г.). Последната година (лято 2009-лято 2010 г.)
е посветена на оценка, разпространение на информация за проекта и резултатите от него.

Част от разпространението е този бюлетин, който е втори (първият беше публикуван в
началото на проекта) и има за цел да представи накратко изпълнението на проекта в отделните
региони, резултатите и натрупания опит.

Подготовка за изпълнението на проекта
Обединено Кралство – Глостършир: Работата по проекта се осъществи с пълната подкрепа
на Общинския съвет, който изигра активна роля в групата за управление на проекта, в
съответствие с учебните планове и едно наше местно партньорство „Бизнес обучение”.
Изборът на училища бе съобразен с доброто представяне на всички местни власти, от които се
състои областта, и в частност - училища, за които се знае, че са от двадесетте най-големи
консуматори на енергия. Това приключи с пилотна група от 6 гимназии от  градски и селски
райони.

При подготовката за работа с тези училища бяха разгледани наличните образователни ресурси.
Установи се липсата на специфична методология за обучение на учениците да извършват
енергийни обследвания, мониторинг на обучителната кампания и в резултат SWEA използваха
времето да развият аспектите на своята работа.

Италия – Ливорно: В провинция Ливорно до всички основни училища бяха изпратени покани
за участие в проекта YEP. Някои от тях (9) отговориха и заявиха своя интерес. Енергийната
агенция – Ливорно (EALP) трябваше да избере 5 училища със съгласието на Местния
управляващ съвет (МУС). МУС въведе няколко правила, за да изчисли резултатa на всяко
училище. Накрая, четири от 5-те училища победители се оказаха технически ориентирани
гимназии с точните умения за провеждане на одити и др.

Беше създаден МУС с 8 члена (1 от енергийна агенция, 1от образователния орган, 3 учители, 1
експерт по обучение, 1 член на работна група, 1 член на на асоциацията на работниците). МУС
се събираше 5 пъти по време на проекта, като целта бе да се следят всички фази на
изпълнението му – от самото начало (определяне на училищата и работните места) до края
(оценка и разпространение). Беше направен списък на всички съществуащи инструменти за
средните училища. EALP ги оцени и избра (заедно с МУС) 8 инструмента, които бяха
предоставени за обучение, за ползване в училище и на работните места.

Училищният екип за енергиен мениджмънт (1 клас) се разделя на подгрупи, всяка с различни
задължения: Старши ръководител на проекта = контролира работата на целия екип,
Ръководител на проекта = помага на останалите да изпълняват задълженията си, Маркетинг
ръководител = подготвя постери, брошури и т.н. за разпространяване на информация за YEP в
училищната общност (пише статии, PPTпрезентации и т.н), Компютърен администратор =
подкрепя Маркетинг ръководителя да изпълнява задълженията си, вкарва събраните данни в
специален софтуер за изчисляване на резултатите от енергийните одити, Енергиен
консултант = събира данните и ги предава на администратора.

We are on the Web! www.youngenergypeople.com
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Италия - Перуджа: Енергийна агенция – Перуджа (АЕА) следва една определена
представа за успех на проекта: участващите училища са професионални гимназии по
архитектура, строителство и геодезия. В бъдеще те ще проектират къщи и сгради. В
Италия образът на енергийния сертификатор не е конкретно определен, това е
квалифициран специалист. Следователно инспекторът трябва да бъде енергиен
сертификатор. Ние възнамеряваме да им създадем първите познания и умения.

В началото на проекта АЕА се срещна с всички директори и учители, за да им обясни
целите и дейностите по проекта. Те бяха наясно с важността на енегийните умения за
учениците и се съгласиха да участват.

За да се гарантира успеха на проекта, трябваше да бъдат информирани и привлечени
някои органи, свързани с образованието и енергийния сектор. AEA поиска в МУС да
участват регионални образователни власти, образователни власти от провинциите като
собственици на сградите на училищата, свързани групи. Това гарантира широко
разпространение на проекта, активно сътрудничество и участие.

Гърция – Крит: Успехът на проекта щеше да е гарантиран в по-голяма степен, ако
имаше наистина подкрепа и съдействие от страна на официалните органи, по
отношение на истинските играчи: училища и работни места. За това Регионална
Енергийна Агенция - Крит (РЕАК) поиска да създаде МУС, състоящ се от регионални и
местни образователни власти, професионални асоциации и палати, научни и
образователни органи. Този МУС пр?пусна всички фази на проекта от началото (избор
на училища и работни места) до края (оценка и разпространение).

Всички основни училища бяха поканени да се включат. Въз основа на официално
изразено съгласие и предишен опит бяха избрани 9 от тях (от РЕАК и образователните
власти). Успоредно с това, след двустранни контакти и със съдействието на
професионалните асоциации и палати, бяха избрани и 9 работни места. Официални
споразумения бяха подписани между РЕАК, училищата и работните места.

Бяха разработени основните обучителни инструменти на проекта (със съдействието на
научни и образователни органи по екология), които включват енергийни учебници и
брошури за подготовка на учители и ученици, ръководства и въпросници, които
учениците използваха при енергийните одити в училищата и работните места.

Испания - Рибера: Изборът на училища се проведе под надзора на CEFIRE
(Национална образователна структура за развитие на образователните ресурси,
подготовка на учители и иновации в образователната методика). CEFIRE препоръча
училищата от окръг Рибера, защото вече са участвали в проекти за околна среда.  АЕР
се свърза и повечето от тях нямаха търпение да се присъединят към проекта, тъй като
се интересуват от прилагането на нова образователна методика. Във всяко училище,
което участва, бяха избрани учители, отговарящи за изпълнението на проекта. Това
беше включено в предмета, който тя/ той преподава.

Енергийна агенция – Рибера (АЕР) организира работна група заедно с учителите, за да
осигури тяхното участие. Работната група се срещаше на всеки няколко месеца, за да
споделят опит и оценят процеса. АЕР беше координатор на групата.

От друга страна, управляваща група бе сформирана от местните власти от участващите
общини, член на CEFIRE, педагогически експерти и директор на едно от участващите
училища. Ролята на кметството беше да осигури връзката с Общинския съвет, който от
своя страна беше работно място. Също така се включи и директорът на едно от
училищата, за да съветва как по- добре да се осъществи проекта, тъй като е запознат с
функционирането на училищата. Не беше възможно да се включат ученици в МУС,но те
бяха информирани за срещите на управляваща група от своите учители. Съвсем не
всички учители, включили се в проекта YEP, участваха в МУС. Те участваха в работни
групи по проекта, където получаваха информация за срещите на управляваща група.

Местен Управляващ Съвет- Ливорно, Италия

Представяне на YEP! пред учители от
Крит

Местен Управляващ Съвет в Рибера,
Испания

Местен Управляващ Съвет в Крит
GREECE



Ученици от УЕЕМ - UK виждат за първи
път училищното котелно помещение

Одитния екип на сградата на кметство
l’Alcúdia

Презентация в Италианско учлище -
Ливорно
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Югоизточна Швеция: С цел да се засили интереса към проекта YEP! всички
участващи класове бяха поканени в Научния център Креатвиум в Карлсхайм, където
те и част от учителите от всяко училище бяха запознати с процедурите за YEP. Там те
откриха и голям брой интерактивни експонати, свързани с енергийното потребление.
Най-впечатляващият екпонат беше симулатора на екологично шофиране. В театъра
на този център учениците се запознаха с въпроси за изменението на климата.

България - Пловдив: Подготвителната фаза в България започна с много срещи с
класни ръководители от професионалните гимназии в Пловдив. Екип на Енергийна
Агенция - Пловдив представи проекта, неговите цели и очаквани резултати.
Основните дискусии бяха за  енергийния мениджмънт и обучителните аспекти.

Дискусиите между енергийните експерти и училищните ръководства бяха достатъчно
убедителни за пет училища, които се съгласиха да участват в проекта YEP!.
Изготвената подробна програма беше съгласувана между енергийната агенция и
училищата. Освен това, преди комуникацията с училищата беше направено проучване
за нуждите на работното място и беше подписано конкретно споразумение за
намиране на решения по 3 задачи за повишаване на енергийната ефективност и
въвеждане на системи за използване на слънчева енергия в предприятието.
Наличието на ясни цели, програма, предварително обучение и ръководство на
учениците от Енергийна агенция – Пловдив предопредели успеха на проекта.

Информация за участниците
Обединено Кралство – Глостършир: От Глостършир участваха шест средни
училища, от всяко се включи по един класен ръководител, местен ръководител и един
бизнес ръководител, който ръководи работата по проекта. Общо 150 ученика
участваха директно в Училищния екип за енергиен мениджмънт, те общуваха със
съучениците си и ги мотивираха, като резултатът беше въвличане на 7 235 ученика от
всичките 6 училища. Стажовете се проведоха на различни места: библиотека, хотел,
адвокатска кантора и тъкачен цех.

Италия – Ливорно: Проектът беше приложен в 5 средни училища (4 бяха
техническите гимназии и една икономическа). Участваха 109 ученици (възраст: 15-18
години) и 10 учители. Бяха избрани 5 работни места: 2 пристанищни власти, 1 ферма
за производство на вино и олио, 1 офис, 1 фирма, произвеждаща електроцентрали. За
всяко училище беше избрано съответно работно място, където се извършваха
обучителните дейности и кампаниите за енергийни спестявания, като учениците
използваха уменията и методологиите, придобити в училище.

Италия – Перуджа: Проектът беше приложен в 5 гимназии за архитектура,
строителство и геодезия, с участието на около 100 ученика (възраст: 15-17 години), 10
учители и възпитатели. Бяха избрани 5 работни места: 4 офис сгради (3 технически
офиса, 1 обществена сграда) и една малка фабрика. За всяко училище имаше
определено работно място.

Гърция - Крит: Проектът беше приложен в 9 гимназии и лицеи, с участието на 226
ученика (възраст: 12-17 години) и 18 учители. Бяха избрани 9 работни места: 6 офис
сгради (1 банка, 3 обществени сгради, 1 сграда на Техническия Институт в Крит и 1
сграда на Аграрна Асоциация), 1 хотел и 2 фабрики. За всяко училище имаше
определено работно място и подготовката на учениците се провеждаше на място,
съобразно конкретните нужди.

Германия – Берлин: Пет училища и 5 работни места бяха избрани да участват в
проекта YEP!. Учениците бяха на възраст между 15-16 години. Основният критерий за
избор беше прилагането на YEP в други учебни предмети, освен физика и наука, като
мотивират и заинтригуват учителите да работят. Energieberatung Prenzlauer Berg e.V.
(EBPB) проведе няколко срещи с най-заинтригуваните учители и обсъди с тях как да
се включат енергийните теми в редовното обучение.



Изпълнение на проекта в Италия-
Ливорно

1. Представяне на резултати от
ученици в училище Пиомбино

2. Измерване в училище

Изпълнение на проекта в Италия –
Перуджа:
1. Инспекция на училищната сграда,
2. Мониторинг на консумацията,
3.Кампания за повишаване на
информираността в училище
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Испания - Рибера: Седем училища от окръг Рибера се включиха в проекта YEP: IES Luis
Suñer (Alzira), IES els Èvols (l’Alcúdia), IES Càrcer (Càrcer), IES Pere d’Esplugues (la Pobla
Llarga), Col·legi la Milagrosa (Cullera), IES Arabista Ribera (Carcaixent), IES Bernat Guinovart
(Algemesí). Местата за провеждане на практиките и работните места бяха осигурени от
общинските съвети на участващите общини.  Беше извършен одит във всяко кметство.

Югоизточна Швеция: В Швеция проектът YEP! се изпълнява от Energikontor Sydost, Викша.
Бяха избрани 6 гимназии от Кроноберг и окръг Блекинга, като за всяка имаше съответното
работно място: 2 църкви, 1 магазин за играчки, 1 конферентен център, 1 фирма за офис
оборудване и 1 хотел. Учениците бяха на възраст между 14 и 16 години.

България - Пловдив: В България проектът се изпълни от 5 гимназии: Професионална
гимназия по електроника, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия,
Професионална гимназия по битова техника и гимназия „Христо Проданов”. Практиката се
проведе в Liebherr-Hausgeräte Marica ЕООД. Общо 252 ученика участваха в образователния
процес, а 17 от тях - в училищния екип по енергиен мениджмънт (УЕЕМ) .

Изпълнение на проекта
Обединено Кралство – Глостършир: Всяка група ученици получи презентация, която
очертава целите, обхвата на основните дейности и ползите от работата по проекта, след
което учениците бяха поканени да кандидатстват в писмено интервю за определена
длъжност в УЕЕМ. Поради големия интерес сред учениците УЕЕМ беше сформиран много
бързо и учениците продължиха своята подготовка с енергийната агенция SWEA за
извършване на техническо енергийно обследване и доклад за тяхното училище. Въз основа
на извършените доклади, учениците се научиха да дават препоръки, да определят срокове,
цени и приоритети и да изготвят план за действие. Особено важно е, че на учениците е
преподавано как да структурират своите данни в убедителни представяния, за да спечелят
подкрепа от старшия ръководител за своята работа. Комуникацията е била насочена също
така и към връстниците им, за да започне кампания за енергийни спестявания от всички
ползватели в сградата. По време на проучвателната и комуникационната фаза УЕЕМ
наблюдава от близо консумацията и я сравнява с базовата линия, използвайки инструмента
на SWEA “Енергиен дневник” и така те могат да следят отблизо развитието.

Италия - Ливорно: Всяко училище (работно място) е поело грижата за енергийния си одит.
Накрая се дават предложения как да се намали потреблението на енергия в училище, не
само благодарение на инвестиции в структурни промени (трудни за реализация), но най- вече
благодарение на ниски по себестойност инвестиции (монтиране на термостатични вентили на
радиаторите, таймери на някои уреди) и промяна на навиците. Поради тази причина издават
някои материали (постери, брошури, собствени видеоматериали, които могат да бъдат
качени в Интернет - Youtube, и др.) за кореспонденция с другите ученици. Някои от тях
използват и Пауърпойнт презентации, за да бъдат разпространени в другите класове през
учебната 2009-2010 година, за да запознаят и останалите с тези добри практики.

Италия - Перуджа: Първоначално АЕА представи проекта на директора, който веднага се
съгласи да участва. След това АЕА организира образователни уроци, които да подготвят
учениците как да използват обучителните инструменти.
Работата на училището се състоеше в следното: извършване на инспекция на училището,
вземане на решения и провеждане на енергийния одит на училището. Училището избра
работното място с помощта на АЕА и организира 3 срещи, за да се оценят характеристиките
на сградата, консумацията и използването на електрическото оборудване. Учениците
(следвайки предложенията и предоставените материали от АЕА) организираха кампания за
повишаване на информираността в рамките на училището, организираха и посещения в клас,
за да обяснят естеството на работата и действията, свързани с намаляване потреблението
на енергия в училище.



Гърция - Крит: Всяко включило се училище избира учениците, които да участват, като се
ръководи от техния интерес в областта на енергията и околната среда.  Използвайки
“Енергийните учебници”, предоставена от РЕАК, и след предварително представяне от
страна на РЕАК, учителите във всяко училище започнаха да обучават учениците. Съвсем
скоро най-заинтересованите ученици сформираха УЕЕМ, който да помага на учителите при
координирането на училищните дейности. Използвайки ръководствата и въпросниците,
предоставени от РЕАК, учениците пристъпиха към енергиен одит на тяхното училище и
определяне енергийното поведение на техните съученици.  Първоначално имаше
възможност учениците да следят енергийната консумация в училището им през два
еднакви периода от време с и без измерване на енергийните спестявания.  Резултатите,
направените заключения и препоръките бяха включени в доклад на УЕЕМ, който
представиха в училище (повечето пъти в рамките на конкретно събитие). В следващата
фаза на проекта УЕЕМ, заедно с учителите и представители от РЕАК, посетиха работното
място, което си бяха избрали. Със съдействието на отговорен служител, учениците
разработиха енергиен план на работното място и определиха енергийното поведение на
служителите (използвайки ръководствата и въпросниците, разработени от РЕАК).
Резултатите, направените изводи и предложения бяха включени в доклада на УЕЕМ, който
също беше предоставен на директора на работното място и в някои случаи - на
работниците. Дейностите по YEP! приключиха с организирането на технически посещения
на учениците в електрически централи, разпространение на информационни материали,
прожектиране на филми за околната среда и т.н.

Германия- Берлин: Първа фаза: След споразумението за сътрудничество с пет училища,
EBPB проведе редица срещи с участващите учители, за да се обсъдят устойчивите начини
за постигане целите на проекта YEP!. EBPB поставиха специален акцент върху предмети,
различни от физика и наука.  За тази цел EBPB събра обучителни материали, които
предостави на учителите. В някои училища темите за енергията можеха да се интегрират в
предмети като етика, социални науки, география, дори физическо възпитание и рисуване.
През първите два месеца учителите обучаваха своите ученици за основите на енергийните
спестявания, енергийния мениджмънт и енергийната ефективност. EBPB помогна на
учениците да извършат енергиен одит на сградата на училището си, предостави им готови
формуляри, които да попълват по време на енергийния одит. Учениците се запознаха с
енергийната консумация на училищната сграда и се фокусираха върху слабите места на
сградата. В някои случаи резултатите от енергийния одит бяха публикувани като малки
статии във вестника/ страницата  на училището.

Втора фаза: EBPB се свърза с всички потенциални работни места и организира срещи, за
да запознае индивидуално отговорните лица с поставените на учениците цели и задачи по
време на практиката. EBPB имаше поглед върху съответната сграда. EBPB придружаваше
учениците на работното място, за да им помага при енергийния одит. Учениците трябваше
да попълнят протоколен лист и документ със съответните данни – попълване на въпросник
чрез анкетиране на отговорните лица на работното място. След това учениците оцениха
даните от енергийния одит по въпросника на EBPB и под формата на доклад изготвиха
температурен профил. Учениците представиха своите резултати пред отговорните лица на
работните места и направиха препоръки за енергийни спестявания, енергийните навици и
за мерките за енергийни спестявания в сградата.

Опитът от енергийния одит на училището беше пренесен и на работното място. Също така
и някои промени в поведението на енергопотребителите могат да  бъдат пренесени и тук.
Учениците бяха много мотивирани да проведат енергиен одит на работното място.

Испания - Рибера: Първо  проектът беше представен пред училищната общност, което
позволи на учениците да разберат какво представлява проекта YEP! и да ги окуражи да
участват. Във всяко училище, което участва, се създаде УЕЕМ. Членовете на УЕЕМ се
разделиха в 3 групи: първата събира данни за потреблението на енергия за отопление,
втората - отчита консумираната електроенергия и третата - събира данни, свързани с
потребителските навици.
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Представяне в критско училище

Изпълнение на проекта в Германия-
Берлин

3. Кампания за повишаване на
информираността в училище

Germany - Berlin

Ученици се учат да използват уред за
измерване на светлината в Испания



AEР преработи обучителните материали, за да улесни събирането на информация.
Бяха организирани работни срещи за запознаване с измервателните уреди. След като
събраха данните, учениците бяха готви да анализират информацията. По време на
енергийния одит в училище учениците продобиха знанията, необходими им за
енергийния одит на работното място. Накрая бе организирана среща, на която
участващите училища представиха своите резултати и дадоха своите предложения за
намаляване енергийна консумация на представители от съответното работното място.
Като заключение стана ясно, че потребеното електричество за осветление и
електронни устройства е по-голямо от това за отопление. По отношение на
потребителските навици, най-често срещаната грешка е да не се изключват компютъра
и други електронни устройства.
Югоизточна Швеция: Участващите класове от всяко училище бяха определени от
директорите. В Швеция всички класове представляват УЕЕМ, в рамките на който някои
задачи са поверени на ученици със специални умения. Във всички училища учениците
провеждат енергиен одит на място със съдействието на местните технически
отговорници. В някои училища организираха нощна разходка, за да видят загубите на
енергия и научиха много за човешкото поведение. Учителите се нуждаеха от обучение
за промените в климата и по енергийни теми. В училище всеки клас бе обучен за
енергийно обследване. Energikontor Sydost разработи ръководства за учениците.
Вместо да планират продължителна кампания, класовете се насочиха към Енергийни
дни, в които да се спести максимално количество енергия. Причината за кратката
кампания от една страна е, че учениците са относително малки на години за по- голяма
кампания, а от друга - защото те нямат никакви специални интереси, нито
допълнителни уроци по наука. Въпреки това Енергийните дни проработиха много добре
- спестяванията на електроенергия на места стигнаха между 30 и 50%. Разбира се
учениците знаят, че това няма да продължи за дълъг период от време, но може да се
научи много от уроците в училище за консумацията на енергия. Със сигурност рязко бе
осъзната нуждата от енергийни спестявания в тези училища. Учениците проведоха и
енергиен одит на работните места, където бяха разпределени. За тях това беше по-
трудна задача, защото не им бе оказана толкова персонална помощ и отчасти защото
отоплителните системи в работните места бяха по-сложни. Но все пак енергийните
загуби бяха документирани до известна степен и докладвани на персонала в работните
места.

България - Пловдив: Образователната програма започна с 252 ученика. Екип на ЕАП
посети училищата, предостави ръководство и изнесе най-важните уроци, които дадоха
на учениците добри познания за енергиен мениджмънт и енергиен мониторинг. Беше
сформиран УЕЕМ. Учниците дойдоха в сградата на ЕАП за дейности по активно
обучение. ЕАП подготви учениците и за работното място. Също така ЕАП получи
базовите линии на училищата и даде представа за потребителските навици една
година преди проекта. Това се оказа голямо предизвикателство и отне доста време.
Трябва да се има предвид, че в училищата не е имало човек, който да води записки за
енергийната консумация и данните, които събрахме, са от финансовите отчети.
Учениците посетиха сградите и котелните помещения на всички училища, участващи в
проекта. Те бяха подробно информирани за изграждането на енергийната
инфраструктура и нейната поддръжка. По време на Международния Пловдивски
панаир УЕЕМ посети щандовете на фирми в сферата на ВЕИ и събра техническа и
ценова информация за ВЕИ системи и котли за отопление и слънчеви колектори.
Освен това учениците участваха в семинари и енергийни форуми, организирани от
ЕАП. Помещенията в сградата на ЕАП се превърнаха в обучителни лаборатории,
където УЕЕМ получи по-концентрирани знания за енергийния мениджмънт в малките и
средни предприятия и ВЕИ приложения. Техническите експерти от ЕАП напътстваха
учениците как да извършат пълен одит на техните училища и да съставят доклад за
консумацията на гориво за отопление и алтернативни модерни системи. Одитът бе
последван от план за действие, използващ препоръки за намаляване на енергийната
консумация в училищата.
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Изпълнение на проекта в шведско
училище:

1. На снимката: ученици от Stenbackaskolan в
Асарум представят проекта YEP! на местен
панаир

2. На графиката: консумираното
електричество (най- долната крива) в
Енергийните дни, Arabyskolan in Växjö

Учениците в немско училище събират и
оценяват и ще пренесат познанията на

работните места



С познанията, придобити по време на обучителната част, УЕЕМ се явиха на работното
място напълно подготвени и дообогатиха своите познания, като анализираха
енергийната консумация в индустриална сграда на работното място. Екип експерти от
ЕАП, работното място и “енергичните” ученици работиха заедно за решаването на три
енергийни задачи на работното място.

Оценка на проекта - резултати и изводи – бъдещи дейности
Обединено Кралство – Глостършир: Благодарение на усилията на учениците
проектът постигна големи резултати. Всяко училище е направило енергийни
спестявания, а две от тях реализираха повече от 15%! Дейностите по време на стажа
също имаха голям успех в изясняването и управлението на енергийните им нужди. По-
конкретно - хотелът  работи с пилотна схема за енергиен мениджмънт с цел да
намали загубите си. Поздравления за добрата работа на YEP! ученици, които бяха
професионално подготвени за срещите с бизнеса.

Разпространението на дейностите по проекта и постигнатите резултати предизвикаха
голям интерес и за това се заговори в цял Глостършир и няколко окръга на югозапад.
В Глостършир добрата практика продължава, тъй като общинският съвет видя
големите ползи от тази дейност, която помага на училищата да отговорят на новите
законови изисквания и поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии.
Затова финансира дейността в още 15 училища.

Дейностите по проекта YEP! също генерираха допълнително финансиране на окръга,
тъй като SWEA успя да получи финансиране от националната програма за капиталово
развитие на база вече съществуваща програма. В резултат на това училището в
Тюксбъри получи 700 000 лири, които ще бъдат използвани за прилагането на някои
от препоръките на учениците и съветите на УЕЕМ за по-нататъшно подобрение.

Италия - Ливорно: От последната оценка на проекта става ясно, че учители и
ученици са повишили и подобрили  своите умения и знания за енергията
благодарение на проекта YEP!. Също така инструментът за оценка беше използван
за по-нататъшен анализ от класовете.
Резултати и поуки
 Добре развит инструментариум (след инвентаризацията)
 Предвид постигнатите резултати, изборът на училища беше правилен
 Възлагането на индивидуални задължения на учениците беше ключово (това

беше изключително полезно за по-малките ученици,  които много обичат да им
бъдат поставяни специални задачи )

 Комуникацията с учители и ученици (чрез електронна поща) се оказа успешна
 Организирането на работни срещи, на които учениците обясняваха какво са

направили и постигнатите резултати
 Учениците, които участват в проекта, го представят в училища, които не са част от

YEP! (комуникация между различни училища)
 Изграждане на добро сътрудничество с агенцията в Перуджа за споделяне на

опит по плана за действие
 Използване на училището и работната среща като жива лаборатория за

упражнения по ЕЕ – теоретични и практически
 Кампания за ЕЕ, подпомогната от EALP (и AEA)- учениците бяха запознати с

енергийните етикети върху електроуредите
 Опит да се повтори побратимяването между училищата и работните места.
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Оценка параметрите на училище в
Перуджа

Изпълнение на проекта YEP! в
италианско училище - Ливорно



В мрежата сте! www.youngenergypeople.com

Страница 8YEP Бюлетин No 2

Бъдещи дейности: Преди започване на следващата учебна 2010/2011 година ще се
свържем с всички основни училища в провинция Ливорно, в които администрацията ще
инсталира PV панели и ще използва тази възможност да обвърже обучителните дейности с
техническите (ще търси и връзка между училищата и работните места). Учениците в
училищата, приели програмата, ще могат да използват YЕP! методологията
(администрацията на провинцията ще плати за това). EALP също започна да използва част
от YEP! методологията в други проекти, насочени към по-малките деца. Разделянето на
отбори с отделни задължения е много полезно при избора: правилните ученици да правят
правилните неща. Използването на училището като школа за придобиване на знания по
енергийните въпроси бе полезно и опита с по-малките ученици беше успешен. EALP ще се
опита да организира обучителни сесии за другите енергийни агенции относно
методологията YEP! с цел да се достигне до училища извън провинция Ливорно.

Италия – Перуджа: Този проект беше много важен за енергийното образование в Перуджа,
особено за учениците в гимназиите, които до тогава нямаха системен подход към
енергийните въпроси. Основно енергийните теми бяха включени в предмети като химия,
биология и физика, но в някои случаи имаше възможност дейностите да се включат в
предмети като икономика и техническо чертане. Например ние имахме подчертано
неправилна политика по отношение цената на изкопаемите горива. Енергийният проблем е
много голям и заедно с учителите ние търсихме възможности да го свържем и с други
предмети. Като цяло учителите, които изпълняваха дейностите, научиха за енергийните
въпроси, но често по време на уроците те се сблъскват само с част от аргументите за
енергията. В своя предмет те не могат да включат всички аспекти на проблема: въпросите
за околната среда, Международния протокол, Европейски и национални закони, проблема с
изкопаемите горива, ВЕИ технологиите. В училище отоплителната система е
централизирана и потребителите (ученици, учители, възпитатели, служители) нямат
възможност да я включват и изключват. Затова насочихме своите спестявания към
електроенергията, оценихме потенциала на потреблението и електрическата система
(електрически уреди, лампи). Например с математически изчисления определихме
енергийните спестявания при замяна на крушките с нажежаема жичка с енергоспестяващи.
Важна за успеха на проекта е мотивацията на учениците да използват нови обучителни
инструменти не само за уроците, но и в практическите упражнения, работните срещи за
оценка на потреблението чрез контрол на разходите. Проверката на работното място беше
много интересна за учениците, които имаха възможност да приложат на практика
научените в училище уроци. Ние предоставихме лесни инструменти и методология: те
трябваше да се научат да изчисляват енергийните/екологичните/ икономическите разходи и
спестявания - това им беше много интересно, въпреки че трябваше да правят
математически пресмятания. Те трябва да имат възможност да определят и разберат
всички тези аспекти. Записване показанията на електромера беше много забавно за тях. За
да се получат повече резултати трябва да се включи всяко училище, а YEP учениците да
бъдат сърцето на тази кампания. Най-важният човек, който гарантира успеха на проекта, е
учителят: той трябва да има мотивация, която да бъде последвана директно от учениците.
Учителите и директорите проявяват интерес да повторят опита и следващата учебна
година, но трудността идва от липсата на финансиране. AEA търси сътрудничество с
провинция Перуджа за прилагане на проекта в няколко училища. Те могат сами да повторят
част от YEP!: AEA предостави на учителите всички обучителни инструменти, използвани в
YEP!, и те имат намерение да ги използват следващата година за 16-17 годишните
ученици. През последната учебна година учениците ще изучават материалознание.
Учителите имат намерение да задълбочат знанията за енергийните характеристики на
различните материали, а след това да се задълбочи енергийния анализ на използваните в
строителството материали. Училището разбра за важността на мониторинга на енергийна
консумация и тази дейност ще продължи. Някои работни места имаха общи цели.

Изпълнение на проекта YEP! в критско
училище (Технически обиколки )

Изпълнение на проекта YEP! в шведско
училище – Югозападна Швеция
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Гърция – Крит: Този проект даде голям тласък на енергийното обучение в Крит, най- вече
за учениците в гимназиите, които до този момент нямаха системни познания по
енергийните въпроси.  Учениците и техните учители освен аналитичната подготовка за
енергията и околната среда (която включва теория и практика) имаха възможност да
направят пълен енергиен одит в своето училище и домовете си.  Беше определена
енергийната консумация и придобити знания за измерване на енергийните спестявания на
всички ученици и учители от участващите училища. Те имаха възможност да приложат
своите познания на истинския пазар, както и възможност да добият представа за своята
бъдеща кариера. За училищата беше голяма възможност да определят своята енергийна
консумация и рамките за енергийни спестявания чрез нови, щадящи околната среда
технологии, които да бъдат интегрирани в техните сгради и системи. На работните места
учениците имаха възможност да открият “енергийни грешки и погрешни практики” и по
някакъв начин да въздействат върху служителите по отношение на енергийните
спестявания. В някои случаи учениците имаха възможност да определят практически мерки
и енергийни технологии, които да подобрят ЕЕ на работното място. Собствениците или
директорите могат безплатно да получат съвети за енергийното състояние на техните
фирми и за подобряване на  енергийната им идентичност. Учениците имат ограничено
време, което могат да отделят за изпълнение на проекта, поради натоварената си
програма. Положиха се усилия дейностите на работните места да не нарушат много
програмата им. В същото време, учениците се държат като истински професионалисти и не
гледат на задълженията си като поредната детска игра.  Това беше най-голямото
предизвикателство за работодатели, работници и ученици. Ключът към тези
предизвикателства е добрата подготовка (предоставяне на всички необходими материали
на учители и ученици), стриктно планиране на действията (особено на работното място),
постоянната мотивация на учениците и гарантираната помощ от образователните власти,
Професионалните асоциации и палати.Успешното изпълнение на проекта в Крит донесе на
РЕАК и училищата богат опит, който лесно може да се използва и друг път в бъдеще, дори
в по-малък мащаб, и много добър инструмент за повишаване на енергийното образование,
свързано с нуждите на реалния живот и пазара.

Германия – Берлин: Важно изискване за постигане целите на проекта YEP беше доброто
сътрудничество между всички участващи лица. Имаше възможност енергийните мерки да
се приложат и в други учебни предмети освен наука и физика. Енергийната обиколка на
училището беше много добър инструмент за определяне на енергийната му консумация.
Учениците бяха силно заинтересовани и мотивирани да правят температурни и светлинни
измервания и намират слабите точки на училищната сграда. Те наистина харесаха този вид
практическа работа. Учениците се научиха да събират данни, да ги оценяват и прехвърлиха
своите знания на работното място.

Испания - Рибера - Поуки: Важно е когато се възлагат прекалено много амбиции при
избора на помещението, на което ще бъде направен енергиен одит.

От друга страна учителите може да са претоварени.  Вместо одит на целия център, може
да се направи такъв само на една сграда или етаж от нея. Това е по-ефективно, тъй като
учениците могат да определят консумацията, като я измерят. Поради тази причина
измервателните устройства са неразделна част от проекта. От решаващо значение е да се
разработят образователни ресурси, които да улеснят учителите при разработването на
енергийния одит (по- добре е да съдържа готови формуляри, които учениците да
попълват).

Бъдещи действия: Испанските училища включиха екологичен профил в предмети като
наука и технология. Те организират дейности основно по проблемите с отпадъците.
Рециклирането е най-общата тема. Енергийните спестявания или енергийно ефективните
навици обикновено не са включени. Проектът YEP! се превърна в своеобразна платформа
за изготвяне и насърчаване на енергийни профили.

Презентация на ученици в критско
училище

Енергийниен екип в критско училище-
Гърция

YEP! Роуд шоу в Крит



Контакти (за повече информация)
SWEA EALP EBPB AER ESS AEA REAC EAP

Name Rachel Close Susanna
Ceccanti Heiner Matthies Pilar Perez Jan Sjokvist Sara Massoli Dimitris

Dasenakis Liyana Adjarova
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+39 0586 200
007 +49 30 44 04 25 68 +34 96 242 46 41 +46 470 723 320 +39 075 517 08 24 +30 2810 224 854 +359 32 62 57 56

Fax +44 1594 545
361

+39 0586 203
847 +49 30 44 04 26 34 +34 96 242 12 56 +46 470 778 940 +39 075 517 33 30 +30 2810 343 873 +359 32 62 07 80

E-mail rachel@swea.co.
uk info@ealp.it

matthies@
energieberatung-

pb.de
aer@aer-
ribera.com

Jan.Sjokvist@
energikontor-

so.com
info@aea.perugia.i

t
enrg_bur@

crete-region.gr
liyana.adjarova@
eap-save.dir.bg

Югоизточна Швеция: Като цяло информираността за необходимостта от пестене на енергия и
използване на възобновяеми енергийни източници е подобрена на приемливо ниво сред
учениците, преподавателите и персонала на работното място. Основното предизвикателство
при изпълнението беше до каква степен учителите ще приемат идеите на YEP! като мулти-
дисциплинарен обучителен предмет. Беше много разочароващо да се разбере, че няколко
учители възприеха смисъла в това да се посвети определено време в обучение по разумно
използване на енергията и ВЕИ единствено за реализиране на практика на енергийни
спестявания. От друга страна, учениците имаха възможност да се с информацията, която им
бе необходима, и да направят възможно най-доброто с нея. Всички участващи страни научиха
много. Енергийната агенция натрупа ценен опит, за да бъде в състояние да повтори проекта в
близко бъдеще.

България - Пловдив:
 Учениците участваха в енергийното обследване на сградата

 Учениците участваха в разработката на сценарии за смяна на горивото

 Пред учениците се откри един нов свят на модерни сгради, концепции и технологии за
отопление, като участваха в различни работни срещи в областта на ЕЕ и ВЕИ,
конференции, панаири.

 Учениците участваха в подготовката на новите документи за кандидатстване по
структурните фондове.

 Ръководствата на училищата обмислят промени в училищните програми.

Енергийното образование - ЕЕ и ВЕИ - ще стане постоянна част от учебната програма в
Професионалната гимназия по електроника, Професионалната гимназия по строителство,
архитектура и геодезия и Професионалната гимназия по битова техника.
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Последна YEP!
партньорска среща и

семинар в Хераклион -
Крит

Партньори по проекта

SWEA, Severn Wye Energy Agency
Обединено
Кралство

EALP, Agenzia Energetica della
Provincia di Livorno

Италия

EBPB, Energieberatung Prenzlauer
Berg e.V.

Германия

AER, Agència Energètica de la
Ribera

Испания

ESS, Energikontor Sydost Швеция

AEA, Agenzia per l’Energia e
l’Ambiente della Provincia di Perugia

Италия

REAC, Region of Crete - Regional
Energy Agency Crete

Гърция

EAP, Energy Agency of Plovdiv България

На 13 Март 2010 г. в
Хераклион - Крит се проведе
последната партньорска
среща по проекта YEP! и
международен семинар.
Всички партньори от YEP!
бяха поканени за говорители
в семинара, за да представят
пред гръцки учители, ученици,
образователни власти,
настоятелства, специалисти,
общественост и т.н. своя опит
при изпълнение на проекта в
техните държави. Също така
и много гръцки учители,
участвали в проекта,
представиха своята работа.
В рамките на семинара се
обмениха интересни идеи,
становища, създадоха се нови
контакти.


