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Dragi cititori,
Germania nu este doar campioană mondială la fotbal, Republica

Producerea energiei joacă un rol esențial în construirea viitorului

Federală este considerată și campioană la economia de energie.

nostru, reprezentând atât o provocare, cât și o mare oportunitate.

Pentru ca lucrurile să rămână așa, este nevoie de o conștientizare

Deoarece există posibilități diverse de a inspira copiii și tinerii pen-

corespunzătoare și de o sensibilizare cât mai timpurie. În prezent,

tru acest subiect, de a le trezi setea de cunoaștere și a la stimula

nimeni nu poate ignora subiecte precum schimbările climatice,

angajamentul. Acest lucru reușește de obicei atunci când lucrurile

protecția climei, alimentarea cu energie și energiile regenerabile.

părăsesc domeniul teoretic și sunt predate într-un mod orientat

Toate acestea sunt motive întemeiate pentru a-i familiariza pe elevi

către practică. Activitățile creative de proiect, ca metodă didactică

cât mai devreme cu utilizarea economică a energiei.

eficientă, au cucerit de mult timp clasele școlilor din landul Saxonia-Anhalt. Astfel de activități sunt incluse în curricula materiilor

Proiectele concrete în domeniul economisirii energiei și al protec-

tuturor grupelor de vârstă, deseori fiind realizate într-o manieră

ției climatice sunt ideale pentru a împleti achiziția cunoștințelor

care acoperă mai multe tematici. Ele întâlnesc elevii în punctul în

teoretice privind subiectul energie cu viața de zi cu zi. În acest fel,

care începe interesul lor natural, și anume la curiozitatea pentru

elevii înșiși pot economisi energie și pot forma o echipă respon-

mediul care îi înconjoară.
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cunoștințelor, pot reflecta asupra efectului de seră, pot calcula pro-

Publicația noastră „Manual de proiecte de economisire a energiei

pria amprentă de CO2, pot concepe o expoziție despre schimbările

în școli” pornește tocmai de la acest punct de plecare și abordează

climatice sau se pot implica în acțiuni de protecție a pădurilor tro-

în același timp o temă centrală a activității Agenției pentru Energie

picale. Nu lipsesc ideile și proiectele grozave despre modalitățile

a landului Saxonia-Anhalt: dezvoltarea educației în domeniul ener-

de economisire a energiei și de protejare a climei.

giei ca componentă a învățământului general, relevantă pentru viitor, și fixarea durabilă în școlile landului a tematicilor din dome-

În plus, proiectele de economisire a energiei oferă o abordare edu-

niul (economisirii) energiei. În acest context sunt plasate campania

cațională orientată spre acțiuni, care - dacă este concepută într-un

școlară LENA „Energie.Cunoaștere.Învățare.“, ce cuprinde proiec-

mod interesant și orientat către practică - poate sensibiliza elevii

te de economisire a energiei asistate de consultanți în domeniul

de la toate nivelurile de vârstă și din toate clasele, dincolo de com-

energetic, precum și concursul organizat la nivel federal „Campioni

ponenta sa științifică și tehnică, să înțeleagă valoarea energiei care,

la economisirea energiei”, sponsorizat de Agenția pentru Energie a

sub formă de curent electric vine atât de firesc din priză pentru a

landului Saxonia-Anhalt.

încărca telefonul mobil sau sub formă de căldura ne stă la dispoziție prin sistemele de încălzire.

Acest manual, recunoscut de Ministerul Culturii ca material didactic oficial, va încuraja și va sprijini școlile, autoritățile școlare și ca-

Această înțelegere pune bazele unei gândiri care conștientizează

drele didactice să trezească la viață împreună cu elevii proiecte din

aspectele energetice și unui comportamentul corespunzător. Ma-

domeniul (economisirii) energiei. Școala este un loc bun pentru a

nualul publicat de Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH

dobândi o cunoștințe vaste în domeniul energetic, pentru a aduce

(LENA) (Agenția pentru Energie a landului Saxonia-Anhalt GmbH -

aceste cunoștințe acasă, la părinți, frați, prieteni și a le multiplica

LENA) oferă școlilor, autorităților școlare și tuturor celor care învață

în acest mod, investind astfel în propriul viitor. Energie.Cunoaștere.

și lucrează în școli o plajă largă de cunoștințe practice, precum și

Învățare. – Fii un câștigător în domeniul energiei.

o multitudine de propuneri concrete pentru proiecte de economisire a energiei, ce pot fi integrate într-o instruire interdisciplinară.
Prin urmare, ministerul pe care îl conduc recomandă în mod expres
acest manual drept material didactic oficial.
Modul în care producem energia și utilizările pe care le dăm energi-

Marko Mühlstein

ei vor decide, într-un final, posibilitățile vieții noastre. Astfel, ne re-

Director general al Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA)
(Agenția pentru Energie a landului Saxonia-Anhalt – LENA)

vine sarcina de a familiariza copiii și adolescenții încă de pe acum
cu această tematică esențială în viitor.

Stephan Dorgerloh
Ministrul Educației landului Saxonia-Anhalt

Aspecte generale

Aspecte generale

sabilă de economisirea energiei, pot dezvolta un joc de testare a
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MANUAL: PROIECTE DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

STRUCTURA FUNCȚIONALĂ A MANUALULUI –
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Energia este omniprezentă. O folosim la locul de muncă pentru computer, avem nevoie de ea

Manualul este conceput ca o „colecție de foi volante”, putând fi astfel completat permanent.

pentru a ne deplasa și în toate activitățile din viața de zi cu zi. În același timp, mulți oameni nu

Colecția poate fi completată ulterior cu subiecte de interes individual.

știu de unde provine energia și ce efecte are comportamentul nostru de utilizare a acesteia. Acest
fenomen poate fi întâlnit și în școli, unde elevii, cadrele didactice sau alți utilizatorii consideră
drept firesc ca școala să fie încălzită și bine iluminată. Aici nu pare a fi necesară, respectiv nu are

MANUALUL ESTE ÎN STRUCTURAT ÎN DOUĂ PĂRȚI:

loc o utilizare conștientă a energiei, deoarece între managementul clădirii și utilizatori nu există

Partea I tratează comportamentul utilizatorului în școală. Pe lângă introducerea de ordin gene-

un contact direct. De regulă, utilizatorii nu au o relație strânsă cu clădirea și nu cunosc caracte-

ral, sunt abordate următoarele subiecte:

risticile sale tehnice.
•
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cunoștințe de bază în domeniile energie, economisirea energiei, protecția resurselor, protecția climatică,

oare ar trebui, respectiv pot, elevii să economisească energia în școală? Este aceasta una dintre

•

informații generale despre producția de energie, consumul de energie al unei școli,

sarcinile lor? Noi afirmăm cu tărie: Da.

•

informații despre un comportament corect în calitate de utilizator.

Proiectele de economisire a energiei împletesc achiziția de cunoștințe teoretice cu activitățile

După prezentarea informațiilor de ordin general despre economisirea de energie, sunt aborda-

de zi cu zi. Elevii învață să își asume răspunderea, își aplică cunoștințele dobândite direct la fața

te țintit diferitele grupuri de utilizatori din cadrul unei clădiri de școală și li se oferă acestora

locului și iau aceste cunoștințe cu ei acasă și în viața lor ulterioară.

indicații despre aspectele de care trebuie să țină seama.

În pregătirea acestui manual, au fost colectate și evaluate sugestii de predare, sarcini și fișe de lu-

Partea a II-a conține propuneri concrete pentru implementarea unui proiect de economisire a

cru despre energie și economia de energie în școli. Scopul manualului este de a facilita utilizarea

energiei în procesul de predare. Sunt abordate următoarele teme:

independentă a acestor materiale și, pe această cale, implementarea autonomă a unor proiecte
de economisire a energiei în cadrul orelor de curs de către cadrele didactice.

•

De ce ar trebui elevii să economisească energia și ce funcții pot prelua aceștia?

•

Posibilitățile de organizare ale unei echipe responsabile de energie: educație normală,
grupe de lucru de elevi sau responsabili de energie în fiecare clasă.

GRUPURILE ȚINTĂ ALE MANUALULUI

•

Manualul oferă școlilor și autorităților școlare sugestii pentru implementarea unor proiecte

•
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Lecții introductive despre energie, economisirea energiei și protecția climei, de ex. tranziția energetică, schimbările climatice antropogene, cu elemente participative.

iri privind comportamentul de utilizator, a unor măsuri pedagogice și a unor măsuri tehnice

•

Măsurători relevante pentru consumul de energie (temperatură, profil de temperatură,
intensitatea iluminatului, consumul de energie electrică), cu evaluare grafică și derivarea

simple. Manualul se adresează tuturor grupurilor de persoane care învață și lucrează în școli:

unor posibilități de optimizare.

cadre didactice din învățământul primar și secundar, cadre de conducere ale școlilor, adminis•

tratori de școli, precum și autorități școlare locale și teritoriale.

Turul școlii cu accent pe aspecte energetice (subsol, instalații exterioare, sala de sport,
coridoare, săli de clasă, laboratoare), cu evaluare.

școlare de economisire a energiei. Documentul acordă asistență la implementarea unor instru-

Crearea și implementarea unui catalog practic de măsuri:
Scăderea temperaturii pe timp de noapte, marcaje pe întrerupătoarele de lumină, instrui-

Deși manualul nu este destinat elevilor în ansamblu, acesta conține totuși conținuturi și module educaționale pentru diferite grupe de vârstă și tipuri de instituții de învățământ. Cu ajutorul

rea unor manageri de energie în clase.
•

Informarea publicului din școală despre activitatea echipei responsabile de energie (sau a

acestora, cadrele didactice din toate tipurile de instituții de învățământ și clase pot implemen-

clasei care preia această funcție) și despre reguli de economisire a energiei în comporta-

ta proiecte. Proiectele de economisire a energiei sunt realizate în mod optim în manieră multi-

mentul de utilizator de zi cu zi, de ex. prin panouri murale și afișe de informare în sălile de
clasă.

disciplinară, în cadrul unor zile de proiect. Pentru a asigura implementarea în cadrul educației
normale și, pe această cale, ancorarea pe termen lung a proiectelor, este oportună integrarea

•

Informare periodică a responsabililor tehnici ai clădirii, pentru a utiliza efecte sinergice,

acestora în anumite materii. Conținutul lecțiilor se bazează pe programele școlare ale următoa-

de ex. armături defecte, reducerea temperaturii în aripi individuale ale clădirii (mai din

relor materii (AS = an de studiu):

timp/reducere mai pronunțată), autorizarea sau limitarea ventilelor termostatice, probleme cu temperatura în anumite condiții meteorologice, la anumite ore ale zilei și alte
probleme apărute în școală.

• Cunoștințe științifice

re pentru învățământul

• Alte domenii de aplicare

secundar:

pentru liceu:

• Tematici interdisciplinare

tematici interdisciplinare

tematici interdisciplinare

Partea a III-a cuprinde șabloane de copiat și sugestii pentru scheme pe tablă care pot fi utili-

• Etică: lumea și noi

biologie

biologie

zate imediat în clasă. Sugestiile didactice din partea a II-a indică când trebuie utilizate fișele

• Fizică (AS 7/8)

tehnologie

tehnologie etică

de lucru.

• Curs obligatoriu opțional

etică

elementare (AS 4)

Științe aplicate (AS 9/10)
• Alte domenii de aplica-

geografie

Vă dorim o lectură plăcută și sperăm să găsiți multe sugestii pentru a implementa în școala
dumneavoastră un proiect de economisire a energiei!

Aspecte generale

Aspecte generale

Curricula multor discipline și clase conține subiecte precum energia și economisirea energiei. Dar
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PARTEA I
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Acest manual își propune să motiveze toate persoanele din școli să utilizeze energia în mod responsabil, în special sub aspectul protecției climei. Pentru a implementa cu succes proiecte de
economisire a energiei în școli, în avans, este necesară o pregătire fundamentală. Prima parte a
manualului rezumă toate informațiile de care aveți nevoie despre energie, economisirea energiei, consumul de energie în școala și despre comportamentul corect al utilizatorului în școală.
Acest manual are o structură atât de cuprinzătoare, încât ulterior, chiar și profesori de alte specializări sunt în măsură să realizeze proiecte de economisire a energiei la școala lor.

Electricitate
Consumul mediual unei
școli din Germania cu
500 de elevi,
sursa UfU e.V.
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PARTEA I
INFORMAȚII GENERALE PENTRU UTILIZATORII CLĂDIRILOR
DE ȘCOLI

Căldură

Consum
(kWh/a)

Emisii de CO2
(kg/a)

Costuri
(€/a)

100.000

60.000

15.000

1.000.000

240.000

50.000

300.000 (150.000 m3)

65.000

Total

Proiectele de economisire în școli sunt necesare pentru a reduce costurile mult prea mari în
sectorul de mediu și pentru a contribui activ la dezvoltarea durabilă. Numai în cele circa 34.000
de școli de învățământ general, la nivelul fiecărei școli există un potențial imens de a realiza
economii, încă nevalorificat:
Potențial anual de economisire:
✓ 80 MWh de căldură
✓ 8.000 kWh de curent electric
✓ 25 t CO2
✓ 6.000 €

În medie, pe școală, în fiecare an se poate realiza o economie de energie de cca 4 – 10%.
Acest potențial se referă exclusiv la economiile ce pot rezulta prin schimbări în comportamen-

tul utilizatorilor. Dacă un proiect energetic este combinat cu un sistem de stimulare financiară,
se obține un nivel ridicat de acceptanță în rândul tuturor persoanelor implicate. Școlile bene-

ficiază astfel de o parte din economiile realizate. Un bun exemplu în acest sens este fifty/fifty,
probabil cel mai mare proiect de educație pentru mediu din Europa. Din păcate, doar aproximativ 10% din școli participă în prezent la astfel de proiecte, astfel încât o mare parte din potențialul de economisire cifrat la 140 milioane EUR/an și 700.000 t CO2/an nu a fost valorificat.

PARTEA I

PARTEA I

CONSUMURILE DE ENERGIE ALE ȘCOLILOR ȘI POSIBILITĂȚI
DE A FACE ECONOMII
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INTRODUCERE GENERALĂ ȘI MOTIVE PENTRU
ECONOMISIREA ENERGIEI
MOIREA ENERGIEI
PROTEJAREA RESURSELOR, PROTECȚIA CLIMEI, TRANZIȚIA ENERGETICĂ

CE ÎNSEAMNĂ ECONOMISIREA DE ENERGIE?

Educația orientată spre viitor bazată pe principiile durabilității poate oferi soluții la provocă-

Economisire de energiei este un termen generic, care include toate măsurile destinate reduce-

rile locale și globale existente la ora actuală. Pe plan politic, tranziția energetică a declanșat

rii consumului de energie. Aceste măsuri se pot împărți în măsurile de suficiență și măsuri de

un proces de transformare a societății, care nu numai că va influența sistemul energetic, dar

eficiență.

oferă perspectiva unui plus de democrație și participare socială. Doar prin descentralizarea
producției de energie, bazată pe energii regenerabile, prin creșterea eficienței energetice și

•

prin implicarea tuturor oamenilor în acțiunile de protecție a climei și de economisire a ener-

mici de energie, pentru a obține același rezultat. Acest lucru este realizat adesea prin ino-

giei, putem reduce emisiile de CO2 cu 80-95% până în anul 2050.

vații tehnice (de ex. aparate electrice având o clasă de eficiență energetică mai bună).
•

rism, mai puține călătorii pe distanțe lungi). Suficiența energetică este aspectul central al
proiectelor de economisire a energiei în școli.

ie să atingă Germania pentru a garanta succesul acestei tranziții.

PARTEA I

Proiectele de economisire a energiei trebuie și pot aduce o contribuție relevantă la succesul

PARTEA I

Suficiența implică economii rezultate printr-o utilizare mai redusă. Acest lucru necesită,
de obicei, schimbări de comportament (exemple: stingerea luminii, renunțarea la autotu-

UNOȘTINȚE DE BAZĂ: TRANZIȚIA ENERGETICĂ

Guvernul federal german și-a stabilit următoarele obiective până în anul 2050:

11

să reducă cu
80–95 % emisiile de
gaze cu efect
de seră

Să majoreze la 60 %
cota energiei din
resurse regenerabile
în consumul final de
energie

Energii regenerabile

Față de 1990,

Reducerea emisiilor

Fotografii:
Claudia Otte,
Franziska Krause,
B. Wylezich,
fotolia.de

Să reducă consumul
de energie primară
cu 50 % față de anul
2008

Economisirea energiei și eficiența energetică

tranziției energetice. În acest capitol, explicăm ce este tranziția energetică și ce obiective trebu-
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Eficiența energetică presupune obținerea unor economii prin utilizarea unei cantități mai

Germania și UE s-au angajat să economisească energia1. Atingerea acestui obiectiv este crucială
și pentru celelalte obiective climatice și energetice - respectiv reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră și dezvoltarea energiilor din surse regenerabile - deoarece la formularea acestor
obiective au fost luate în considerare și economiile de energie. Cu alte cuvinte, cele trei obiective sunt interdependente. Economiile de energie sunt necesare pentru a atinge cota energiilor
din surse regenerabile vizată. Pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, este necesară
economisirea energiei și înlocuirea producției de energie convenționale cu producția din surse
de energie regenerabile.
Institutul Wuppertal a calculat că doar prin implementarea măsurilor de eficiență energetică
până în 2020, ar putea fi înlocuită energia nucleară produsă în zece centrale nucleare. 2

1

Conceptul energetic al Germaniei:
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Energiekonzept/auftakt.html

2

Acest lucru a fost calculat de Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (Institutul pentru Climă,
Mediu și Energie din Wuppertal) din însărcinarea DENEFF, o inițiativă corporativă pentru o mai mare
eficiență energetică:
www.deneff.org/cms/index.php/news-reader/items/id-10-punkte-sofortprogramm.html

Foto:
Thorben Wengert,
pixelio.de

ATRIBUȚII ÎN CLĂDIREA ȘCOLII
Într-o clădire de școală, utilizatorii au la dispoziție o multitudine de posibilități de influențare.
În capitolele următoare, am rezumat punctele în care energia este consumată și unde există
riscul de irosire a energiei.
Pentru toate subiectele, există și liste de verificare, care pot fi găsite în anexă.

Foto:
Daniel Bleyenberg,
pixelio.de

•

Gaz 0,0738 €/kWh,

lor. În cadrul schimbului de experiență, a pregătit un document tematic. Fragmente din acest

•

Curent electric 0,2762 €/kWh,

document pot fi găsite în diferite locuri ale prezentului manual. În ceea ce privește întrebarea

•

Păcură 0,084 €/kWh, diferă în funcție de anotimp

generală, dacă utilizatorii ar trebui sau nu implicați, Asociația a exprimat următoarea poziție:

•

Încălzire urbană centralizată (termoficare) 0,06 €/kWh.

PARTEA I

rintre altele, Asociația Federală se ocupă de comportamentul utilizatorilor în clădirile școli-

Utilizatorii trebuie să poată efectua singuri reglajele esențiale, cum ar fi
de temperatură, ventilație și pornirea luminii. Pentru aceasta, tehnologia existentă trebuie să le fie explicată într-un mod cât mai transparent
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și inteligibil.

PREZENTAREA POSIBILITĂȚILOR DE INFLUENȚARE A
UTILIZATORILOR UNEI ȘCOLI

Asociația Federală este de părere că utilizatorii pot fi implicați oportun
în administrarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor, dacă li se acordă posibilități centrale de a influența aspectele care au efect asupra stării de bine.

TEMATICA CĂLDURĂ

Cu alte cuvinte, în anumite zone și cu limite clar definite, aceștia ar trebui să poată regla tempe-

În clădirile școlilor, căldura este domeniul cu cel mai mare potențial de economie. Aici apar

ratura și să aprindă și să stingă lumina. Acest lucru produce, de asemenea, efecte educaționale

cele mai mari costuri și, în consecință, comportamentul utilizatorilor poate conduce într-o

pozitive ce depășesc perimetrul școlii, deoarece este puțin probabil ca în următorii ani, siste-

pondere mare la realizarea de economii.

mele de încălzire și iluminatul din gospodăriile private să ajungă să fie complet automatizate.
Mai multe informații despre Asociația Federală pot fi găsite la adresa:
www.schule-energie-bildung.de
SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE DIN ȘCOLI

TEMPERATURI ÎN ȘCOALĂ
A avea în clase temperaturi tropicale în timpul iernii nu numai că obosește elevii, dar generează
costuri foarte mari. Reducerea temperaturii doar cu 1°C, produce o economie de aproximativ 6% din
energia consumată pentru încălzire. Temperatura optimă în sălile de clasă este de 20°C. În celelalte

De regulă, școlile sunt încălzite printr-un sistem centralizat. În general, sunt utilizate următoa-

încăperi, pe casa scărilor, pe holuri și în săli de sport, temperatura poate fi mai scăzută. Temperatura

rele tipuri de sisteme de încălzire:

ambiantă este controlată de la ventilele termostatice. Treapta medie corespunde unei temperaturi
de 20°C. În cazul unei scale cu șase trepte, diferența dintre trepte este de aproximativ 3 C°. Atunci

•

sisteme de încălzire pe păcură

•

sisteme de încălzire cu gaz (cazane pentru temperaturi joase și cazane cu condensare)

•

sisteme de termoficare

•

central ede cogenerare pe gaz

•

sisteme de încălzire cu energie termală solară

•

sisteme de încălzire cu peleți

•

standard casă pasivă

upă cum se vede din următoarea listă, curentul electric este cea mai scumpă variantă pentru a
produce căldură. Centrale electrice se găsesc deseori în birourile școlilor. Utilizarea acestora ar
trebui evitată cu orice preț.

când se aerisește, încălzirea ar trebui oprită.

Tipul de încăpere/funcție

Temperaturi
ambiante
în°C

Încăperi generale (spații de lucru)
Încăperi în care se petrece timp îndelungat

20

Vestiare

22 – 24

Camere de spălat/duș

22 – 24

Toalete

15 1)

Infirmerii

21

PARTEA I

RECOMANDĂRI ALE BUNDESVERBANDE SCHULE ENERGIE BILDUNG
(BUSEB) (ASOCIAȚIA FEDERALĂ ȘCOALĂ-ENERGIE-EDUCAȚIE)
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Temperatura ambiantă se consideră temperatura aerului măsurată în mijlocul camerei închise,

Spații de birouri și încăperi similare birourilor

la o înălțime de 0,75 m deasupra podelei. Temperaturile ambiante stabilite sunt valabile numai

Spațiu de birouri cu un post de lucru orientat după lumina naturală, exclusiv în imediata apropiere a unei ferestre

20

Alte spații pentru birouri

20 2)

Spații de birouri tip open space cu reflecție ridicată

20 2)

Spații de birouri tip open space cu reflecție medie

20 2)

Săli de ședințe și discuții

20 2)

Încăperi cu trafic public

20 2)

în perioada de utilizare a clădirilor și în timpul funcționării încălzirii. Acestea sunt stabilite în

2)

acord cu Bundesgesundheitsamt (Oficiul Federal de Sănătate).

VENTILELE TERMOSTATICE
De obicei, controlul temperaturii în sălile de clasă se realizează prin ventile termostatice. Acestea pot diferi de la școală la școală, dar funcția lor de bază este similară. În cazul unei utilizări

Ateliere

profesioniste, ventilele termostatice reglabile permit realizarea unor economii de energie ter12

Ateliere de reparații, cu activitate preponderent non-sedentară

17

Ateliere de reparații, cu activitate preponderent sedentară

20

Hale pentru vehicule

5 4)

mică. Recomandăm ca în toate sălile de clasă să existe ventile termostatice reglabile sau ventile
termostatice cu reglare limitată pentru intervalul de reglare 1 – 3.

Капаче

PARTEA I

Spații comune

14

Coridoare, scări

12 – 15 1)

Aule

20 3)

Săli de lectură

20 2)

Biblioteci

15

Течен сензорен
елемент
Защита срещу
претоварване
Цифри за
настройване на
температурата
Салник

Săli de cursuri generale

Вентил

Încăperi pentru învățământul preșcolar

20 2)

Săli de cursuri

20

Săli de clasă cu un coeficient de lumină naturală D <1 % la postul de lucru
cel mai nefavorabil, precum și pentru utilizarea preponderent de seară sau
special pentru formarea adulților

20 3)

3)

Конектор с
резба

Un ventil termostatică de încălzire este un regulator de
temperatură de cameră, care în interior are integrat un
senzor de temperatură. Un așa-numit element de expansiune se dilată în funcție de temperatura ambiantă.
Această modificare a lungimii este transmisă unui pin de
transfer și prin acesta la ventil, care modifică secțiunea
transversală la turul circuitului de încălzire și astfel debitul. Atunci când corpul de expansiune se contractă, un
arc de revenire deschide ventilul.

Reglarea continuă a debitului de apă de încălzire determină o temperatură constantă a aerului din încăpere. Temperatura interioară se preselectează rotind capul de reglare. Dacă capul
este rotit spre dreapta, deschiderea ventilului este diminuată, emisia de căldură este redusă și

Săli de cursuri speciale
Bucătării pentru scopuri didactice

18

Ateliere

18

Laboratoare de fizică, chimie, biologie

20

temperatura interioară scade. La întoarcerea capului spre stânga, ventilul se deschide mai mult
și emisia de căldură este mai mare. Marcajul de protecție împotriva înghețului „*” pe inelul de
reglare indică poziția de protecție la îngheț, astfel încât temperatura din încăpere nu poate scă3)

Auditorii cu ferestre

20 3)

Auditorii fără ferestre

20

3)

Facilități sportive/instalații de interior
Competiții locale, până la internaționale

15 4)

Instruire, până la competiții regionale

15 4)

Sporturi școlare, până la competiții locale

15 – 17 4)

1) Încălzirea este necesară numai dacă temperatura ambiantă scade sub valoarea prestabilită, având în vedere faptul
că, de obicei, prin căldura provenită de la încăperile adiacente încălzite, se atinge o temperatură ambiantă suficientă;
holuri și scări, la o ședere temporară, 15°C
2) În timpul folosirii (19°C la începutul folosirii)
3) În timpul folosirii (17 - 19°C la începutul folosirii, în funcție de ocupare)
3

dea sub aproximativ 6°C. Reglajul la „3” înseamnă temperatură ambiantă de aproximativ 20°C.
Termostatul percepe schimbarea temperaturii interioare datorită radiației solare, a prezenței

Auditorii

4) În cazuri speciale, valori mai mari

Imagine:
Oventrop GmbH & Co. KG

Cum funcționează un ventil termostatic?

mai multor persoane sau a altor surse de căldură. El face ajustările în mod independent și închide ventilul, pentru ca încăperea să nu fie încălzită suplimentar. Atunci când temperatura din
încăpere scade, ventilul este deschis din nou. Orice modificare a reglajului cu un număr în sus
sau în jos determină o modificare de temperatură de aproximativ 3°C.

Aproape toate ventilele termostatice existente în școli au o scară în 6 trepte, pe care se poate
regla temperatura:
Setare temperatură
* 6 °C
1 14 °C
2 17 °C

3

A se vedea: Indicații pentru protecția climei la nivel local, Deutscher Städtetag, Arbeitskreis
Energieeinsparung (Cercul de lucru Economia de energie), 2002.

3 20 °C
4 23 °C
5 26 °C
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Ateliere de reparații, cu activitate fizică predominant grea
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RADIATOARELE

Foto:
Florian Kliche

Un cap de ventil termostatic care lipsește trebuie înlocuit imediat, deoarece, fără cap, ventilul
rămâne permanent deschis. Astfel, radiatorul funcționează întotdeauna la sarcină maximă și

Foto:
Florian Kliche

furnizează mai multă căldură decât se dorește și este necesar. Este util ca radiatoarele să fie
prevăzute cu plăcuțe indicatoare cu privire la utilizarea corectă.

În cazul radiatoarelor din școli, trebuie avut grijă ca acestea să fie întotdeauna libere și să nu

16

fie instalate în spatele rafturilor sau al dulapurilor. În acest fel, ele pot degaja optim căldura în
încăpere.

•

se deschide și se închide singur

•

dacă îl rotiți mai mult, nu înseamnă că se face cald mai repede

•

dacă este reglat corect, practic nu mai să vă ocupați de el

•

nu puneți nimic în fața radiatorului și nu agățați nimic peste el (dulap, raft sau perdea)

PARTEA I
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ețineți: Un ventil termostatic reglează temperatura din încăpere

Dezaerarea radiatoarelor
În radiatoare se aud zgomote și fâșâit? Înseamnă că în sistemul de
încălzire s-a acumulat aer, iar radiatoarele nu mai degajă suficientă
căldură. Soluția în acest caz este evacuarea aerului din radiatoare.

Ventilele ce pot fi reglate doar de autorități

Foto:
Sebastian Bock

Un astfel de ventil nu poate fi reglat pur și simplu manual de către uti-

Administratorul vă poate ajuta.
Scăderea temperaturii pe timp de noapte

lizator. Pentru reglarea corectă a acestor ventile este necesară o cheie,
care, de regulă, o deține administratorul. În mod ideal, aceste ventile
termostatice sunt instalate în zonele de intrare, pe coridoare, scări și
în toalete.

Foto:
Florian Kliche

Sistemul de încălzire din școală funcționează în regim continuu? La sfârșit de săptămână, în
vacanțe și chiar și noaptea, când nimeni nu se mai află în școală, temperatura poate fi redusă
semnificativ (cu cel puțin 5°C). Sistemele de încălzire moderne sunt ușor de controlat și timpul

Ventilele termostatice reglabile liber

de funcționare poate fi ușor adaptat la programul utilizatorilor.

Acestea sunt ventile termostatice clasice, pe care mulți le cunosc și
din sfera privată. Ele pot fi reglate manual la temperaturile adecvătoarele4:

te. În mod ideal, aceste ventile termostatice sunt utilizate în sălile
de clasă, deoarece permit oprirea încălzirii atunci când se aeriseș-

•

te. Adesea este oportună limitarea ventilelor termostatice, astfel

În afara perioadelor de utilizare, temperaturile interioare pot fi coborâte până la 10°C,
dacă nu există o încărcare sporită de umiditate. La reînceperea utilizării încăperilor,

încât să nu fie posibilă setarea încălzirii mai sus decât nivelul trei.

trebuie asigurată revenirea la temperatura interioară stabilită. Se va ține cont de

Foto:
Florian Kliche

reducerea confortului (pereți reci) și, dacă este necesar, se va ține la dispoziție o putere
termică mai mare.

Reglajul individual pe încăperi
În prezent, se folosesc din ce în ce mai mult și sisteme, pe care utilizatorii le pot influența doar condiționat. Printre acestea se numără
și cele care permit un reglaj individual pe încăperi. În acest caz,
ventilele termostatice montate pe radiatoare sunt controlate prin
intermediul unui calculator.

Foto:
Marlies Bock
4

Pe computer este înregistrat programul de folosire a încăperilor, care trebuie să fie încălzite la
o anumită temperatură. Temperatura din încăpere este monitorizată constant de un senzor, iar
atunci când aceasta scade sub valoarea stabilită, se pornește încălzirea.

Срв.: Указания за общинското опазване на климата, Немска конференция на градовете, Работна група
спестяване на енергия, 2002 г. (Hinweise zum kommunalen Klimaschutz, Deutscher Städtetag, Arbeitskreis
Energieeinsparung, 2002).
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CIRCUITELE DE ÎNCĂLZIRE

SALA CAZANELOR ȘI CONDUCTELE DE ÎNCĂLZIRE

În plus față de cazane sau branșamentele la rețelele de încălzire centralizate, toate școlile dispun
de diferite circuite de încălzire, care pot fi alimentate independent. Acestea pot fi:

•

diferite aripi de clădire (nord/sud; A/B/C etc.)

•

administrație

•

after-school/grădiniță

•

sală de sport

•

apă caldă

•

locuința administratorului
Foto:
conducte de încălzire
izolate, Florian Kliche

După terminarea cursurilor, adesea încăperile mai sunt folosite. Dar acest lucru nu implică în
mod necesar toate circuitele de încălzire. Este oportun ca utilizarea încăperilor după sfârșitul
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În sala cazanelor este foarte cald? În acest caz, conductele de încălzire și cele de apă caldă

zire să poată fi scoase din funcțiune din timp. De exemplu, în școli ar trebui se instituie regula

probabil sunt încă neizolate termic. O cantitate mare de căldură se pierde, așadar, în subsol

de a organiza întâlnirile cu părinții în același timp, astfel încât încălzirea să rămână în funcțiune

în loc să încălzească școala. Puteți schimba această stare de fapt cu ușurință, în colaborare cu

doar într-o seară sau într-o parte a clădirii.

echipa responsabilă de energie. Materialul pentru izolarea conductelor poate fi găsit în magazinele de materiale de construcții, sub formă de piese drepte, ușor de manevrat. Puteți tăia cu
ușurință unghiurile cu un cuțit, iar punctele de îmbinare pot fi înfășurate cu bandă de aluminiu
autoadezivă.

CAZANELE ȘI POMPELE

IZOLAREA TERMICĂ A NIȘELOR DE RADIATOARE
Radiatoarele sunt de obicei amplasate pe pereții exteriori. Mai ales în clădirile mai vechi există
nișe în care sunt montate radiatoarele. Ceea ce înseamnă că, prin perete, căldura este eliberată
către exterior, deoarece locul unde se află radiatorul este mai puțin izolat. O izolație pe interior a
nișei poate ajuta și este simplu de realizat cu materiale ce se găsesc în magazinele de materiale
de construcții.

Foto: Pompe de încălzire
la stația de distribuție a
unei încălzirii de școală,
Florian Kliche

ECHILIBRAREA HIDRAULICĂ
Prin așa-numita „echilibrare hidraulică”, se asigură că fiecare radiator primește cantitatea corectă

Merită să se arunce o privire asupra pompelor și cazanelor utilizate pentru aprovizionarea sis-

de apă caldă. Condiția pentru o astfel de echilibrare este ca sistemul de încălzire să dispună deja

temelor de încălzire din școli. Adesea, aici se pot economisi atât curent electric, cât și energie

de ventile termostatice reglabile. Cu o instalație termică ajustat corespunzător, puteți economisi

termică. Pe de o parte, este oportun să verificăm dacă pompele sunt controlate prin turație.
Dacă nu, merită să se înlocuiască cele existente cu unele de acest tip, investiția amortizându-se
rapid. Pe de altă parte, este oportună o verificare periodică a cazanului. Acest lucru este realizat de specialiști. Un raport privind emisiile poate oferi indicii importante. Dacă pierderile de
gaze de evacuare sunt mai mari de 10%, reglajul arzătorului ar trebui verificat și optimizat de
un specialist.

energie în proporție de 10 – 20%. Banii plătiți meseriașului vor fi astfel recuperați rapid.
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orelor să fie concentrată ca spații și ca timp, astfel încât anumite circuite individuale de încăl-

19

AERISIREA

aerului este prea mare, în încăperi este favorizată formarea mucegaiului, iar respirația devine
dificilă din cauza umezelii. Dacă aerul este prea uscat, este favorizată încărcarea electrostatică,
iar oamenii suferă de mucoase uscate.

ÎNCHIDEREA UȘILOR DE EXTERIOR

Foto:
Florian Kliche

Ferestrele basculate nu asigură deloc schimbul de aer, ci doar răcesc pereții. Pe de altă parte,
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prea scăzută în încăperi usucă mucoasele, în timp ce prea multă umezeală favorizează formarea

Foto:
Dino Laufer

mucegaiul, mai ales pe pereții reci. În perioada decembrie - februarie, Agenția Federală de Mediu
recomandă o aerisire cu geamurile larg deschise de patru până la șase minute, de mai multe ori

În școli, ușile exterioare către curți sunt deseori deschise permanent în timpul pauzelor, dar și

pe zi. În timpul aerisirii, ventilele termostatice trebuie oprite.

în timpul cursurilor. În acest fel, se pierde multă căldură. Pentru ca ușile să nu stea deschise,
instalați sisteme de închidere a ușilor și îndepărtați opritoarele de uși.
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Vă aflați în sala de clasă încălzită, dar vă este totuși frig? Cu ajutorul unei lumânări tip pastilă,

PRODUCEREA APEI CALDE

puteți testa dacă problema este curentul. Umpleți golurile cu bandă de etanșare cu spumă sau

cu garnituri de cauciuc. La ferestrele duble, etanșați numai aripa interioară, altfel condensul
se va acumula în spațiul dintre geamuri, iar umiditatea va produce deteriorări. Chiar și după
etanșare, nu trebuie să uitați să aerisiți în mod regulat.

Valori orientative pentru concentrația de dioxid de carbon din aerul de interior
(Ad-hoc-AG 2008)

Concentrație CO2 (ppm)

Evaluare din punct de
vedere igienic

Recomandare

< 1000

sigur din punct de vedere al
igienei

Nu sunt necesare alte măsuri

Fotografii:
Florian Kliche

În majoritatea școlilor, apa caldă este produsă în mod centralizat numai pentru sălile de sport

Intensificați aerisirea

(apă pentru duș). Restul este produs descentralizat cu ajutorul instalațiilor cu boiler sau al

Verificați capacitatea de
ventilație a camerei

•

Temperatura de menținere din rezervoarele de apă caldă ar trebui să fie cât mai scăzută.

Verificați eventual măsuri
adiționale

•

Rezervoarele de apă caldă trebuie să fie foarte bine izolate.

•

La toate echipamentele electrice pentru producerea apei calde pot fi instalate temporiza-

1000 – 2000

notabil din punct de vedere Verificați și îmbunătățiți
comportamentul de aerisire
al igienei

> 2000

Inacceptabil din punct de
vedere al igienei

Informații despre unitățile de măsură: 0,1% vol. = 1000 ppm; ppm = parts per million/părți pe milion

Pentru o calitate bună a aerului de interior, în afară de o valoare redusă a CO2, cruciale sunt

temperatura și umiditatea aerului din încăpere. Confortul maxim este la o temperatură cuprin-

să între 20 și 23°C și la o umiditatea relativă a aerului situată între 30 și 60%. Dacă umiditatea

încălzitoarelor de apă instantanee. Există mai multe moduri de a reduce consumul de energie:

Trebuie să aveți însă în vedere protecția împotriva bacteriilor Legionella.

toare. În rest, echipamentele pot funcționa în regim eco.
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aerisirea cu geamurile larg deschise economisește energia și vă întărește sănătatea. O umiditate
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n domeniul iluminatului, se poate economisi energie prin multe măsuri ce țin de comportamentul utilizatorilor. În principiu, iluminatul ar trebui pornit în funcție de necesitate.

•

În cele mai multe cazuri, sălile de clasă au două benzi de lumină, una spre latura cu ferestrele și cealaltă spre perete, care pot fi aprinse separat. Întrerupătoarele de lumină ar
trebui marcate pentru a permite alocarea corectă și pentru a putea opri iluminatul de pe
partea ferestrelor atunci când lumina naturală este suficientă (iluminatul artificial: 300 lux;
lumina solară directă: 30.000 lux(!)). În plus, marcajele reamintesc de stingerea luminii.

•

Opriți lumina în încăperile și holurile neutilizate în timpul pauzelor. Contrar opiniei larg
răspândite, opritul frecvent nu dăunează tuburilor fluorescente. De asemenea, operațiunea de aprindere nu conduce la un consum de energie crescut. În prezent,, aproape toate

Foto:
Cisco Ripac, pixelio.de

școlile sunt echipate cu corpuri de iluminat care au balasturi electronice (ECG).
•

Controlați iluminarea pe coridoare și în toalete. Adesea, responsabilitatea pentru aceste
zone nu este clară.

•

CÂMPUL DE ACȚIUNE CURENTUL ELECTRIC ȘI ILUMINATUL

Detectoarele de mișcare și temporizatoarele pot fi de ajutor la reducerea timpului de iluminare.

n acest domeniu de acțiune, printr-un comportament conștient cu privire la energie se pot

•

Opriți iluminatul exterior.

•

Verificați intensitatea iluminatului și reduceți-o, dacă este necesar.
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acțiuni zilnice în acest domeniu și să implementați măsuri concrete.
Reducerea iluminatului
ĂSURAREA ȘI CITIREA CONSUMULUI DE CURENT ELECTRIC

Prin măsuri țintite, în domeniul iluminatului se pot realiza următoarele economii:

În cadrul unui proiect de economisire a energiei, este important să fiți atenți la consumul de energie
electrică. Din acest motiv, consumul de energie electrică ar trebui analizat periodic pe parcursul

•

proiectului, pe baza următoarelor criterii:

Dacă aprindeți numai lămpile necesare pentru orele de curs (de exemplu, nu aprindeți
becurile și pe partea dinspre ferestre), economisiți 3 % energie electrică.

•

Instalarea detectoarelor de mișcare în toalete economisește, per detector de mișcare,
până la 0,2 %.

•

O modernizare a sistemului de iluminat, cu instalarea de corpuri de iluminat moderne cu

•

Apar anomalii în evoluția consumului de energie electrică?

•

Există mai multe contoare de electricitate pentru diferite părți ale clădirii?

•

Valorile indicate de contoare sunt înregistrate lunar în liste?

•

Este evaluată tendința pe care o înregistrează consumul?

țiului se schimbă în mod pozitiv. Intensitatea luminii și chiar și spectrul de culori din încă-

•

Cea mai ușoară cale este să citiți contorul în mod regulat (lunar) și să introduceți valorile

peri pot fi adaptate individual la circumstanțe și nevoile specifice. Tranziția la iluminatul

într-o listă Excel, pentru a monitoriza astfel evoluția consumului de energie electrică.

cu LED-uri generează o economie de curent electric și, implicit, de costuri. Pentru trecerea

reflector în sălile de clasă, reduce consumul de energie electrică cu aproximativ 4 %.
•

Prin trecerea de la iluminatul cu tuburi fluorescente tradiționale la LED-uri, percepția spa-

la tehnologia LED, investiția pentru o sală de clasă este estimată la aproximativ 850 €.

ILUMINATUL

Operarea automată cu controlul luminii naturale și senzori de mișcare:
În ciuda automatizării, pentru a putea fi utilizat optim, sistemul de iluminat
ar trebui să fie dotat și cu un întrerupător de pornire/oprire. Oportun este și
un temporizator automat, care se reduce și oprește automat lumina după un
anumit timp. În niciun caz, utilizatori nu trebuie privați complet de a putea
controla sistemul de iluminat. Acest lucru este valabil și pentru culoare. În
cazul ideal, utilizatorii pot aprinde și opri luminile, iar sistemul de iluminat nu este controlat
exclusiv extern (de exemplu, numai de către administrator).
În cazul unei instalații noi, se va asigura (inclusiv din punct de vedere arhitectural) o aranjare
rațională a rândurilor de lumini, astfel încât lumina naturală să poată fi utilizată în mod țintit.
Foto:
Florian Kliche
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realiza economii de energie de până la 15%. Este foarte ușor să găsiți puncte de plecare pentru
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Valori orientative:

Auditorii

Aceste valori orientative sunt prescrise de organizația Deutscher Städtetag. Ele pot fi verificate
cu ajutorul aparatelor de măsurat lumina (luxmetre). În cadrul turului școlii cu accent pe aspecte

Auditorii fără ferestre

750 1)

Facilități sportive/instalații de interior

toalete.

Competiții locale, până la internaționale

300 3)

Instruire, până la competiții regionale

200 3)

Sporturi școlare, până la competiții locale

200 3)

Intensitate
nominală a
luminii în lux

1) iluminare suplimentară pentru tabla principală și pentru masa pentru demonstrații (DIN 5035/T4)
2) informațiile sunt aplicabile pentru reparații de mașini și aparate; în funcție de activitate, sunt de ajuns 200 sau
300 lux (DIN 5035/T2)
3) Cerințe minime intensitate iluminare orizontală; valori mai mari pot fi necesare în funcție de activitatea sportivă
(EN 12193)

Încăperi generale (spații de lucru)
Încăperi în care se petrece timp îndelungat

100

Vestiare

100

Camere de spălat/duș

100

Toalete

100

Infirmerii

500

UTILIZAREA EFICIENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC A APARATELOR ELECTRICE

Spații de birouri și încăperi similare birourilor

În școli există bineînțeles o mulțime de alte echipamente electrice, unele dintre acestea putând

Spațiu de birouri cu un post de lucru orientat după lumina naturală, exclusiv în imediata apropiere a unei ferestre

300

exercita o influență semnificativă asupra consumului de energie. Consumul de energie va crește

Alte spații pentru birouri

500

aceea, dedicăm acestui subiect un capitol propriu. În continuare, vă prezentăm ce alte dispozi-

Spații de birouri tip open space cu reflecție ridicată

750

Spații de birouri tip open space cu reflecție medie

1000

Săli de ședințe și discuții

300

Încăperi cu trafic public

200

puternic în viitor, ca urmare a trecerii ”școala fără cretă” și dotării școlilor cu smartboards. De
tive există în școli și ce aspecte trebuie avute în vedere în cazul fiecăruia.

•

Elevii trebuie să oprească calculatoarele și monitoarele după ce le utilizează. Și în acest
caz pot fi utile panouri indicatoare.

•

Ateliere

Nu lăsați proiectoarele sau videoproiectoarele aprinse prea mult timp, ci opriți-le imediat
după prezentare.

Ateliere de reparații, cu activitate fizică predominant grea

500 2)

Ateliere de reparații, cu activitate preponderent non-sedentară

500 2)

Ateliere de reparații, cu activitate preponderent sedentară

500 2)

Hale pentru vehicule

30 – 100

•

În timpul orelor de curs, setați copiatorul în modul de economisire a energiei. Timpul de
pornire al dispozitivelor noi este deja mai mic de zece secunde. După încheierea orelor și
în vacanțe, copiatorul ar trebui să fie oprit complet de la întrerupătorul de rețea.

•

Utilizați blocuri multipriză, care se pot deconecta. Întrerupătoarele roșii ale acestora au un
efect de motivare, impulsionând utilizatorii să oprească aparatele conectate. Prizele cu întrerupător sunt potrivite pentru grupuri de aparate, cum ar fi computere, videoproiectoare,

Spații comune
Coridoare, scări

100

Aule

100

Săli de lectură

500

Biblioteci

200

imprimante, monitoare etc., dar și pentru dispozitive individuale.
•

Folosiți prize pentru economisirea energiei. Acestea detectează automat când dispozitivele
trec în modul standby și deconectează complet dispozitivul de la rețea. Prin urmare, aceste dispozitive sunt ideale pentru smartboarduri inactive, deoarece deconectează dispozitivul de la rețea doar atunci când răcirea proiectorului este finalizată.

Săli de cursuri generale
Încăperi pentru învățământul preșcolar

300 1)

Săli de cursuri

300 1)

Săli de clasă cu un coeficient de lumină naturală D <1% la postul de lucru
cel mai nefavorabil, precum și pentru utilizarea preponderent de seară sau
special pentru formarea adulților

500 1)

TABLELE INTERACTIVE SMARTBOARD
Echiparea pe scară largă a școlilor cu table interactive smartboard conduce la dublarea consumului de energie electrică în școlile mai puțin modernizate din punct de vedere tehnic. Acest

Săli de cursuri speciale
Bucătării pentru scopuri didactice

500 1)

Ateliere

500

Laboratoare de fizică, chimie, biologie

500 1)

1)

capitol nu se opune fundamental dotării școlilor cu tehnologii noi, care îi însoțesc pe elevi deja
în viața lor de zi cu zi și îi vor însoți și mai târziu în viața lor profesională, însă își propune să
încurajeze o utilizare bine gândită a acestei tehnologii.
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500 1)

energetice, sunt identificate în acest fel zone iluminate inutil, de exemplu pe coridoare sau în

Tip încăpere/funcție
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Auditorii cu ferestre
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Este vorba despre temporizatoare sau blocuri multipriză cu întrerupător, dar și măsuri mai
Înlocuirea completă a tablelor cu cretă nu este oportună din punct de vedere

consistente, care pot fi realizate doar de personal de specialitate sau în cooperare cu adminis-

pedagogic, iar din punct de vedere energetic anulează toate celelalte succese

tratorul școlii.

înregistrate în domeniul economisirii energiei. Aici există mai mult decât riscul
unui efect rebound.5 A scrie și a desena doar cu ajutorul mijloacelor electronice reprezintă o sărăcire culturală și limitează oportunitățile de dezvoltare ale

IT:

copiilor și adolescenților.
•
În timpul lecțiilor, este de asemenea deranjat faptul că uneori, pentru o simplă notiță sau schiță

oprite printr-un întrerupător principal central. Alte dispozitive, cum ar fi imprimante,

pe tablă, trebuie pornite mai întâi calculatorul, videoproiectorul și tabla interactivă. Prin urmare, BUSEB respinge termenul de marketing „școala fără cretă”.

Pentru a economisi energie, calculatoarele din laboratoarele de informatică ar trebui
scanere etc., ar trebui lăsate în stare oprită atunci când nu sunt utilizate.

•

Serverele funcționează frecvent 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. Dar oare trebuie
serverul să funcționeze tot timpul sau poate fi oprit automat noaptea pentru câteva ore?

•

Uneori, calculatoarele din cancelarie sau din sălile de clasă funcționează și ele non-stop.
Și în aceste cazuri ar fi utilă programarea opririi automate a aparatelor.

APARATELE ELECTRICE ÎN BUCĂTĂRIE

ILUMINATUL:

Multe școli au trecut în ultimul timp la funcționarea cu program întreg, ceea ce a condus la înfi•

PARTEA I
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În prezent, aproape toate școlile sunt echipate cu lămpi cu tuburi fluorescente cu reflector.
În caz contrar, dacă există încă corpuri de iluminat vechi cu perete dublu fără reflectoare,

electrice, ceea ce a condus la un consum de energie mai mare.

acestea ar trebui înlocuite.
Volumul real de curent electric economisit depinde de regimul bucătăriilor, respectiv dacă

•

În locurile în care sunt utilizate becuri incandescente, acestea ar trebui înlocuite cu lămpi
economice sau cu LED.

mâncarea este gătită în școală sau livrată. În cadrul turului școlii cu accent pe aspecte energetice, este important să discutați cu personalul din bucătărie, pentru a-l sensibiliza în ceea ce

•

Scoateți din funcțiune corpurile de iluminat inutile.

privește utilizarea eficientă din punct de vedere energetic a aparatelor.

•

Utilizați culori calde și luminoase.

•

Un sistem de comandă centralizat pentru iluminat permite oprirea lămpilor uitate în

În cantine, bucătării sau spălătorii, ar trebui să acordați o atenție specială următoarelor
aspecte:
•

Instalația de ventilație existentă în fiecare cantină poate fi operată la diferite trepte. Nu
întotdeauna trebuie să funcționeze la treapta maximă și, dacă este necesar, timpul de
funcționare poate fi limitat.

•

Cuptoarele de convecție pentru încălzirea și menținerea caldă a alimentelor consumă mult
curent electric. Verificați împreună cu personalul de la bucătărie, cum pot fi utilizate aceste echipamente într-un mod care economisește energie.

•

Congelatoarele și frigiderele trebuie oprite când sunt goale. La instalarea echipamentelor, trebuie avut în vedere ca acestea să nu stea lângă surse de căldură, cum ar fi aragaze.
Dezghețați congelatoarele în mod regulat, pentru a evita givrajul.

•

Distribuitoarele automate de băuturi consumă multă energie electrică. Acestea ar trebui
conectate la temporizatoare.

MĂSURI TEHNICE ÎN CÂMPUL DE ACȚIUNE ENERGIE ELECTRICĂ
În timpul turului școlii cu accent pe aspecte energetice, nu sunt atrag bineînțeles atenția nu
doar aspecte ce țin de comportamentul utilizatorilor, ci și aspecte care necesită anumite mici
investiții.

5

Обратен ефект: повишаването на ефективността често пъти понижава разходите за продукти или
услуги. Това може да има за последица промяната в поведението на ползвателите: те започват да
потребяват повече – а така отчасти отново се стопяват първоначалните спестявания. Това се нарича
„rebound” („обратен ефект“; източник: Федералната агенция по околната среда)

timpul vacanțelor.
•

Utilizarea detectoarelor de prezență, de ex în toalete, pe holuri, în săli de sport și vestiare.
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ințarea a numeroase bucătării, cantine etc. Drept urmare, în școli au aterizat o serie de aparate
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Recomandarea BUSEB:

INFORMAREA ÎN ȘCOALĂ
CINE FACE CE, CÂND?

Administratorii trebuie să beneficieze de o instruire consistentă cu privire la
operarea și reglarea instalațiilor respectiv (iluminat/încălzire/ventilație), cu
instrucțiuni concrete în scris (!). În acest fel, ei pot reacționa în mod flexibil la
profilul de utilizare în schimbare al școlii.

Pentru ca regulile de bază să fie într-adevăr puse în aplicare în rutina școlară stresantă, este
necesară reamintirea lor periodică și informarea colegilor și elevilor deopotrivă. În acest scop,

Pentru acest caz, trebuie instalate sisteme de reglare și control, în care un administrator instru-

este foarte utilă organizarea în școală a unor întâlniri regulate.

it și calificat poate interveni - fie direct la instalație, fie prin soluțiile IT.

La prima ședință/conferință generală din anul școlar

Alternativ, administratorii trebuie să poată identifica simptomele care indică faptul că instalația (instalațiile) nu funcționează în mod corespunzător. Acest lucru ar face posibilă luarea de

•

conducerea școlii explică regulile de bază privind utilizarea clădirii și abordează eventua-

măsuri țintite - fie prin intermediul serviciului de administrare imobiliară a autorității școlare,

lele problemele existente și soluțiile posibile,

fie prin intermediul unor companii externe de service, însărcinate în acest scop.

informează profesorul responsabil cu proiectele de economisire a energiei și colegiul despre proiectul de economisire a energiei și despre (posibila) participare.

În cadrul unei ședințe în plen la începutul sezonului de încălzire (de ex. după vacanța de toam-
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nă), conducerea școlii prezintă pe scurt cum funcționează clădirea școlii și regulile de bază de
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aplicat în școală, în viața de zi cu zi.
De asemenea:
•

În cadrul primei ședințe cu părinții copiilor de clasa I.

•

La începutul sezonului de încălzire, administratorul școlii informează prin publicația școlii

Cu condiția că administratorii sunt bine instruiți și sunt gestionate corespunzător și situațiile
care necesită suplinire, anumite valori nominale pot fi deblocate pentru intervenția acestora.
Următorii parametri sunt potriviți în acest scop:
•

Valori de referință: Temperatură ambiantă

•

Regim de exploatare normal în timpul utilizării

•

Durate de utilizare funcționare pe timp de zi

•

Comutare între funcționarea pe timp de vară/iarnă

•

Stare definită operare în timpul vacanțelor

sau pe avizierul din holul de la intrare, despre faptul că ferestrele și ușile exterioare trebuie neapărat ținute închise, pentru a păstra căldura în interiorul clădirii.
•

Implicarea activă a elevilor: Implementarea proiectului de economisire a energiei face
posibilă sensibilizarea elevilor în ceea ce privește utilizarea economică a energiei. Ca
participanții, se recomandă elevi din generațiile care, în anul următor, ar putea transmite
cunoștințele lor colegilor mai tineri (de exemplu, ca un „mentori energetici”). Introducerea

CLĂDIRILE CU CERINȚE SPECIALE

serviciilor energetice în fiecare clasă s-a dovedit, de asemenea, o soluție oportună.
•

Pentru proiectele de economisire a energiei se aplică următoarele: Un profesor ar trebui

Majoritatea școlilor din Germania sunt mai degrabă clădiri mai vechi, care folosesc sisteme de

să fie persoană de contact timp de câțiva ani, iar administratorul școlii trebuie neapărat

încălzire convenționale. Există însă tot mai multe clădiri pasive, îi pun pe utilizatori în fața unor

implicat.

cerințe noi, complet diferite.

IMPORTANT: SUCCESELE TREBUIE FĂCUTE CUNOSCUTE!

CASA PASIVĂ

În special adunările generale ar trebui în scopul evidențierii „rolului de pionierat” și a

O casă pasivă este o casă încălzită pasiv, cu alte cuvinte, nu posedă niciun sistem de încălzire

succeselor concrete (de ex. ce economii de energie, bani și CO2 au putut fi realizate în decursul

activ sau doar unul foarte subdimensionat pentru a încălzi suplimentar atunci când este de-

unui an?).

Această sarcină poate fi preluată de conducerea școlii, dar și de profesorul responsabil cu pro-

iectul de economisire a energiei sau de elevii care au participat la proiectul de economisire a
energiei.

osebit de frig. În mod normal, radiația solară, izolația termică și sursele de căldură din interiorul casei (dispozitive electronice și oameni) sunt suficiente chiar și iarna pentru a menține o
temperatură plăcută în încăperi. Dacă această căldură este suficientă pentru a oferi un anumit
grad de confort, se asigură o încălzire adițională prin sistemul de ventilație și/sau un sistem de
încălzirea static (ce poate fi recunoscut după radiatoarele mici din încăperi). În școlile pasive,
prin radiația lor termică, elevii și profesorii contribuie în mod semnificativ la încălzirea clădirii.

POSIBILITĂȚILE DE INTERVENȚIE ALE ADMINISTRATORILOR DE ȘCOLI

Casele pasive au o izolație termică foarte bună și ferestre cu geam triplu. Această izolație bună

Datorită diversității îndatoririlor unui administrator, în activitatea acestuia nu se pune accentul ne-

încălzire rapidă a încăperilor), pe de altă parte, împiedică schimbul de aer (care în mod normal

apărat pe utilizarea rațională a energiei. Administratorul are zilnic prea multe alte îndatoriri. În

are loc din cauza ferestrelor neetanșe). Pentru a „capta” și stoca cât mai multă căldură solară, în

plus, puțini administratori au o calificare de specialitate cuprinzătoare, nici în electrotehnică, nici în

plus, clădirile sunt proiectate în așa fel încât o fațadă mare cu ferestre sau chiar întreaga clădire

domeniul instalațiilor de încălzire și ventilație.

să fie orientată spre sud.

are un dublu efect: Pe de o parte, menține temperatura interioară constantă (fără o răcire sau
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TOTUL ESTE ETANȘ - DE UNDE VINE AERUL PROASPĂT?

CE REGULI DE BAZĂ SE APLICĂ ÎN CASA PASIVĂ?

Aerisirea este deosebit de importantă mai ales în școli. CO2, mirosurile și umiditatea trebuie

În casa pasivă, accentul se pune pe ”a lăsa afară” influențele climatice externe, atât frigul, cât

asigurat de sistemele de ventilație. În școli, instalația funcționează cu una până la două ore

cel al unei case normale. În acest fel, oferă utilizatorilor săi un climat interior echilibrat pe tot

evacuate din clădire și adus cât mai mult aer curat. Într-o casa pasivă, acest schimb de aer este

și căldura. Deoarece interiorul clădirii complet izolate reacționează cu o inerție mai mare decât

înainte ca orele să înceapă, pentru a înlocui aerul ambiental de pe timpul nopții și a elimina

parcursul anului. Dacă acest echilibru este perturbat prin aerul rece sau fierbinte din exterior,

mirosurile, cum ar fi cele de la pardoseli sau mobilier nou. Această operațiune se numește

se reface lent.

„preclătire”.

sălile de clasă ar scădea considerabil. Prin urmare, aerul este încălzit în sistemul de ventilație.

Pentru a economisi energie și costuri, se utilizează principiul ”recuperării căldurii” În acest

După ce camerele au fost răcite sau încălzite, este nevoie de un anumit timp pentru a se atinge
din nou o temperatură ambiantă plăcută de 20 - 21°C. De reținut este și faptul că poate avea loc
o încălzire activă, însă nu o răcire activă. Odată pierdută, răcoarea încăperilor poate fi refăcută
numai de temperaturile mai scăzute din timpul nopții. „Recuperarea de frig” nu este nicidecum

scop, aerul exterior rece ajunge într-un schimbător de căldură, unde este condus prin multe

o instalație de climatizare! Pe de altă parte, momentul în care încăperile sunt supraîncinse se

conducte mici pe lângă aerul uzat cald evacuat din încăpere. Astfel, are loc un schimb de căldu-

instalează mai târziu cu câteva zile în comparație cu școlile construite convențional.

ră și aerul proaspăt rece se încălzește. Dacă recuperarea căldurii este insuficientă, aerul exterior
este încălzit suplimentar printr-un corp de încălzit integrat în sistemul de ventilație.

Prin urmare, se aplică următoarele reguli de bază:

PARTEA I

Pe timpul verii, principiul recuperării căldurii este inversat („recuperare de frig”). De îndată ce
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afară este mult mai cald decât în clădire, aerul de evacuare din schimbătorul de căldură răcește

•

Păstrați ferestrele și ușile exterioare închise iarna și în lunile călduroase de vară!

puțin aerul proaspăt mai cald. În plus, răcoarea nocturnă este adusă în casă printr-un circuit

•

Deschideți ferestrele numai în cazuri excepționale și pentru o perioadă scurtă de timp

suplimentar („răcire nocturnă liberă”). Important de știut: Sistemul de ventilație nu se poate

(maxim cinci-zece minute), de exemplu în caz de poluare excepțională a aerului din interi-

răci în mod activ, dincolo de o recuperare de frig, deoarece nu este o instalație de climatizare!

or sau dacă sistemul de ventilație are un deranjament.

Ceea ce înseamnă că, cu cât aerul uzat evacuat din încăpere este mai cald, cu atât efectul de

•

răcire va fi mai mic.

Mai ales în timpul și după pauzele petrecute de elevi în curtea școlii, asigurați-vă că ușile
exterioare rămân închise.

•

În timpul lunilor călduroase de vară: Folosiți jaluzelele deja de dimineață pentru a preveni
încălzirea încăperilor din cauza radiației solare. Păstrați coborâte jaluzelele automate chiar

Concluzie: Într-o casă pasivă este întotdeauna „aer bun” - și asta fără a fi nevoie să deschideți
nici măcar o fereastră. Sistemul de ventilație asigură pe parcursul întregului an nu doar schim-

și în prima oră de cursuri.
•

Asigurați-vă că orificiile de ventilație sunt libere! În caz contrar, aerul proaspăt nu poate
intra și aerul uzat nu poate ieși.

bul de aer necesar, ci și filtrează particulele, polenul etc. din aerul care pătrunde în clădire.
Cu toate acestea, puteți deschide și ferestrele: în perioadele de tranziție dintre anotimpuri, ca
într-o casă convențională; în perioadele de încălzire (iarna) și de căldură (vara) doar pentru

Fără a fi o regulă, este bine de știut: În perioadele de tranziție, pe lângă sistemul de ventilație,

scurt timp, deoarece în caz contrar, dorită izolației termice, durează mult până când se ajunge

puteți folosi fără probleme și ferestrele pentru ventilație. Acest lucru are însă sens doar atât

din nou la temperatura ambiantă dorită.

timp cât în afara clădirii este mai rece decât în interiorul acesteia.

Cu toate avantajele unei case pasive, trebuie avut în vedere următorul aspect. În prezent, școlile
cu standard de casă pasivă sunt încă un fel de „versiune 1.0”. În termeni practice, acest lucru
înseamnă că, după recepția clădirii, vor apărea probabil diferite metehne După ce acestea au
fost eliminate, următorul pas este de a optimiza energetic controlul instalațiilor. În această fază,
se poate ajunge temporar la perioade de disconfort, adică în încăperi să fie puțin prea rece sau
prea cald. Este nevoie de răbdare la început, până când toate (tehnologia) și toți (oamenii) s-au
adaptat la noua situație. Însă în calitate de ”pionieri”, dumneavoastră și elevii dumneavoastră
aveți șansa de a fi printre primii care implementează măsuri de economisire a energiei și impun
noi standarde.

PARTEA I

Iarna, aerul rece din exterior nu poate fi pur și simplu adus în clasă, deoarece temperatura din
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FACTORII DE SUCCES AI PROIECTELOR DE ECONOMISIRE
A ENERGIEI

SISTEMELE DE STIMULENTE
Prin intermediul sistemelor de stimulente, se urmărește motivarea școlilor să economisească

Pentru ca proiectele de economisire a energiei să aibă cu adevărat succes, există o serie de

cât mai multă energie. Pentru ca de acest lucru să beneficieze nu numai mediul înconjurător, ci

factori de succes care trebuie luați în considerare. Trebuie stabilit modul de a integra mana-

și școlile și comunitățile participante, școlii i se oferă un stimulent financiar. Aceste sisteme de

gementului energiei în operațiunile școlii. Ce cadre didactice sunt responsabile și cum este

stimulente pot fi organizate foarte diferit. Acest lucru depinde adesea de circumstanțele locale,

reglementată scutirea lor de la anumite ore de curs? Cum vor fi implicați colegiul profesorilor,

precum situația bugetară sau situația politică.

elevii și administratorul școlii?

1

Implicarea tuturor persoanelor și grupurilor relevante

FIFTY/FIFTY – SOLUȚIA CLASICĂ

În școli, există o serie de responsabilități diferite, cum ar fi: personalul responsabil din

Principiul fifty/fifty este, în fapt, un sistem de recompensare. Școlile primesc o jumătate din

punct de vedere pedagogic și personalul tehnic. Este important să fie incluse toate per-

costurile pentru energie economisite. De la această împărțire a sumei economisite - 50% pentru

soanele și grupurile relevante, astfel încât nimeni să nu se simtă neglijat. Trebuie incluse

școală și 50% pentru autoritatea școlară - vine și numele acestui sistem.

următoarele grupuri și persoane:
Mediu, Inspectoratul școlar, responsabilul cu energie și responsabilul cu protecția climei,
2
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furnizori de energie.

¾ PLUS

Pentru implementarea pedagogică în școală, adesea este oportună o consiliere externă.

În acest caz, ideea de bază este ca administratorul să primească o extra-primă pentru eforturile

Consilierul se va ocupa de asistența tehnică la fața locului și va servi ca interfață între

sale în cadrul proiectului de economisire a energiei. Primele pot fi fixate în avans sau se pot

școală și oficiile responsabile. În școală, un consilier extern care „împrospătează” rutina

orienta după nivelul economiilor. Fondurile sunt distribuite după următorul algoritm:

Consultanța externă

școlară poate oferi și un impuls proaspăt colectivului de elevi.
Comunicare în interior

•

75% la dispoziția școlii

Proiectul poate avea succes numai dacă întreaga școală este implicată. Prin urmare,

•

25% pentru administrator (sumă impozabilă)

conținutul și rezultatele proiectului de economisire a energiei trebuie făcute cunoscute în
întreaga școală și toate persoanele trebuie încurajate să participe.

4 Comunicarea către exterior

5

•

Relații publice și relația cu presa

•

Economiile realizate trebuie făcute cunoscute, pentru a transmite astfel sentimentul

CONCURSURILE CA STIMULENTE

de succes.

Nivelul primelor se poate orienta și după modul în care școlile au pus în practică aspectele de

•

economisire a energiei în mod creativ și activ. Accentul se pune în acest caz pe performanța

Implicarea părinților și a asociațiilor.

Desemnarea unor responsabili pentru economia de energie
Pe lângă administratorul școlii, ar trebui numiți și alți responsabili pentru economisirea

pedagogică, care este documentată și evaluată. În funcție de valoarea energiei economisite,
câștigătorul competiției poate primi o primă stabilită în avans.

energiei, care vor menține proiectul în viață pe termen lung. Aceștia se simt responsabili
de a reactiva proiectul de economisire a energiei în mod repetat și de a-l înrădăcina per6
7

8
9

manent în școală.

Instruiri pentru administratorii școlilor

SISTEMELE DE PRIME

•

dacă școlile vor acest lucru și

Întrucât de multe ori nu este posibil să se estimeze dacă o școală chiar economisește energie

•

dacă nu există motive obiective împotriva acestei participări.

sau dacă o școală mare cu 1.000 de elevi chiar poate economisi mai multă energie decât o

Posibilitatea participării pe termen lung pentru toate școlile

Informare și publicitate pentru a participarea la proiecte
Asigurarea rambursărilor

Autoritățile școlare trebuie să clarifice condițiile bugetare și responsabilitățile departamentelor din aparatul administrativ implicate în acest proiecte. Ele sunt responsabile
pentru punerea la dispoziție, evaluarea și corectarea datelor privind consumul de energie
al școlilor (pentru stabilirea bazei de evaluare). Sarcinile importante de rezolvat în avans
includ, printre altele: constituirea titlurilor bugetare corespunzătoare și înregistrarea contabilă a provizioanelor.

școală mică cu 50 de elevi, unele autorități școlare folosesc un sistem de prime. Acest sistem
se poate orienta după numărul de elevi (2 euro de persoană pe an) sau după suprafața școlii.

PARTEA I

PARTEA I

conducerea școlar, administratorul, elevii, autoritățile: Oficiul de Construcții, Oficiul de
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ACORDUL ÎNTRE ȘCOLI ȘI AUTORITĂȚILE ȘCOLARE

Determinarea valorilor de referință și a economiilor de costuri

Dacă sunt îndeplinite condițiile pentru introducerea sistemului de stimulente, detaliile ar tre-

Energia economisită reprezintă diferența dintre consumul mediu al surselor individuale de

bui reglementate în cadrul unui acord scris încheiat între școală și autoritatea școlară. Acordul

energie din ultimii doi-trei ani și consumul anual determinat în cadrul proiectului. De regulă,

va avea următorul conținut:

datele privind consumul sunt disponibile la autoritățile școlare. Autoritățile școlare dețin și
know-how-ul pentru a efectua calculele necesare. În caz contrar, pot fi implicați experți în
energie externi.

✓ indicarea partenerilor contractuali (de regulă, școala și autoritatea școlară)
✓ scopul comun și obiectul acordului (agenții care urmează să fie incluși: electricitate,

Corecțiile în funcție de climă

căldură, apă, deșeuri etc.)
✓ angajamentele asumate de școală

Severitatea iernilor într-un anumit loc (durata sezonului de încălzire, temperaturile exterioare)

✓ angajamentele asumate de autoritatea școlară

este luată în considerare în așa-numitele diagrame grade-zile de încălzire. Consumul de energie

✓ valori de referință (valori de pornire)

pentru încălzirea unui anumit an dat este corectat prin înmulțirea cu un factor (grade-zile de

✓ procedura de determinare a economiei de costuri

încălzire medii împărțite la grade-zile de încălzire din anul curent). Dacă consumurile de ener-

✓ cheia pentru distribuirea costurilor pentru energie economisite

gie pentru încălzire și cel pentru prepararea apei calde nu sunt înregistrate separat, calculele

✓ modalități de plată

se vor face cu consumul total.

PARTEA I

✓ durata acordului
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Modificări în ceea ce privește suprafața încălzită
Acestea pot fi, printre altele: extinderi ale clădirii, încălzirea unor încăperi suplimentare, dar

n exemplu de acord poate fi găsit în anexă.
Observații privind determinarea valorilor de referință și a economiilor de costuri

și reabilitări energetice (de exemplu, izolarea termică, înlocuirea cazanului). Aceste influențe
sunt evaluate de experți energetici. Pentru a evita inconsecvențele față de acele școli care au
implementat deja măsuri de economisire a energiei înainte de începerea proiectului, în cazul
acestor școli, valoarea de referință va fi calculată din anii de consum dinaintea eforturilor de

Nu există un sistem de calcul absolut echitabil, care să poată fi implementat cu un efort rezonabil.

economisire.

Aceasta se datorează faptului că, dincolo de comportamentul utilizatorilor, există numeroși alți
factori care exercită o influență asupra consumului de energie. Printre aceștia se numără: sta-

Valorile de pornire sunt determinate de comun acord între părțile contractante.

rea energetică a clădirii, condițiile meteorologice, perioada de utilizare, modificările în utilizare,
comportamentul utilizatorilor terți și măsurile constructive. Unii dintre acești factori, cum ar fi

Valorile actuale de consum determinate în perioada proiectului trebuie, de asemenea, corec-

modificările constructive, condițiile meteorologice și, în unele cazuri, modificările în utilizare, pot

tate în mod corespunzător, pentru a se raporta la aceeași stare ca și valorile de referință. Di-

fi luați în considerare pentru determinarea bazei de calcul, în timp ce alți factori nu.

ferența dintre valoarea de consum actuală și valoarea de referință înmulțită cu costurile de
energie specifice actuale reprezintă costurile de energie economisite. Costurile specifice de

Prin urmare, metoda de calcul reprezintă întotdeauna un compromis între exactitatea necesară și

energie includ, după caz, costul prestației (de ex. curentul electric) și pentru echipamentele de

efortul de calculare sau evaluare cât mai redus.

măsurare (de ex. închirierea de contoare), în conformitate cu deconturile finale ale furnizorilor

Observații cu privire la durata acordului

de energie din anul de proiect. Pentru a simplifica calculele, începutul și sfârșitul proiectului ar
trebui să fie în concordanță cu datele de până la acel moment ale înregistrărilor consumului de
energie (de ex. începutul lunii ianuarie în cazul unei contabilități energetice pe an calendaris-

Durata acordului nu ar trebui să fie prea scurtă, deoarece adesea este nevoie de o perioadă mai

tic). Datorită economiilor apărute, valoarea de referință nu este ajustată pe durata de mai mulți

lungă de demarare pentru a obține efectele complete aduse de gestionarea energiei. Incertitudi-

ani a proiectului, ci rămâne constantă.

nile privind continuarea proiectului cu un termen inițial de un an sunt contraproductive. Durata
ideală a acordului este de trei până la cinci ani. În acest timp, valorile de început nu ar trebui
modificate, pentru a nu afecta negativ motivația școlii.
Observații cu privire la cheia pentru distribuirea costurilor pentru energie economisite
Este oportună alegerea de la bun început a unei chei de distribuire, care să prevadă investiții
la scară mică, precum și participarea administratorului. Măsurile ulterioare de economisire a
energiei la scară mică produce un „efect de bulgăre de zăpadă”, care va antrena măsuri tot mai
multe de economisire a energiei. Prin participarea administratorului școlii, veți avea alături cel
mai puternic aliat pentru proiectul de economisire a energiei. La urma urmei, cu o astfel de
motivație, administratorul va avea un interes direct pentru a se realiza aceste economii și în
calitate de responsabil pe cont propriu pentru clădirea școlii, poate avea o contribuție semnificativă la realizarea de economii.

PARTEA I

✓ stabilirea utilizării mijloacelor financiare
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INDICAȚII PRACTICE
Sugestiile pentru lecțiile despre economisirea energiei sunt structurate pe subiecte individuale, concepute ca module. Acestea pot fi integrate în cursurile învățământului primar și secundar.
Legate între ele, modulele pot fi realizate ca proiecte sau lucrări la posturi. În același timp,
structura modulară permite selectarea conținuturilor educaționale. Învățământul primar și cel
secundar 1 sunt delimitate în mod clar. Pentru succesul proiectului de economisire a energiei,
dobândirea în avans de către elevii claselor a 5-a și a 6-a a unor cunoștințe de specialitate/
generale bine fundamentate pare a fi o condiție esențială. Modul de implementare în actul
pedagogic se poate găsi în sugestiile de lecții pentru clasele primare sau pentru clasele a 5-a/
a 6-a. Anii de studiu ulteriori se presupune că posedă un anumit grad de cunoștințe de specialitate. De aici rezultă o diferență între derularea proiectului în clasele ciclului primar de învățământ/5-a, 6-a și clasele de gimnaziu. Tabelul următor evidențiază aceste diferențe. În clasele
primare, precum și în casele a 5-a/6-a, proiectul de economisire a energiei se concentrează
PARTEA A II-A

școlii cu accent pe aspecte energetice. Desigur, aceste aspecte poate fi ajustate, astfel încât și
în acest caz să preceadă crearea echipei de economisire a energiei. În sugestiile pentru lecții,
veți găsi informații despre derularea posibilă, materialele necesare, instrumentele tehnice de
lucru și șabloane.
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PARTEA A II-A
LECȚII DESPRE ECONOMISIREA ENERGIEI

Învățământul primar, clasele a 5-a/6-a și învățământul secundar I		
✓ Introducere în tematica economisirea energiei (EU)
✓ Cunoașterea aparaturii de măsură/turul școlii cu accent pe aspecte energetice
✓ Crearea echipei responsabile de economisirea energiei
✓ Implementarea/instituirea măsurilor în rutina zilnică din școală
Sec. I
✓ Discuție în liniște/introducere în tematica energie
✓ Unitate didactică economisirea energiei

PARTEA A II-A

pe introducerea în tematica economisirii de energie și pe constatările făcute în timpul turului
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CUM SE POATE TREZI ENTUZIASMUL TINERILOR PENTRU
PROBLEMELE ECOLOGICE?
Necesitatea eficienței energetice și a economisirii energiei în contextul schimbărilor climatice

ÎNCADRAREA ÎN PROGRAMA ȘCOLARĂ
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ( ÎNVĂȚAREA INTERDISCIPLINARĂ)

și a caracterului finit al resurselor energetice fosile provoacă o rezonanță tot mai mare a su-

„Obiectivul metodei de predare interdisciplinară este învățarea orientată pe tematici, care

biectului energie în discursul social și, în consecință, în sectorul învățământului. La acestea

pleacă de la lumea experiențelor copiilor. O astfel de predare oferă oportunități de a pune în

aspecte se adaugă schimbările din domeniul mobilității, locuitului și consumului, precum și a

aplicare competențele dobândite în cadrul orelor de specialitate, de a extinde aceste compe-

utilizării energiilor regenerabile și a unor forme alternative de furnizare a energiei. Atât practica

tențe, a le restructura și, după caz, a le integra în alte contexte. Se dorește mai ales ca elevii să

didactică, cât și proiectele energetice/de economisire a energiei devin din ce în ce mai concre-

beneficieze de o învățare integrată. În cadrul conceptului de ansamblu al noilor programe de

te și diferențiate. Manualul privind economisirea energiei în școli oferă posibilitatea elevilor,

învățământ, acest tip de predare oferă un potențial deosebit pentru dezvoltarea unor compe-

precum și tuturor cadrelor didactice, părinților, administratorilor implicați, să devină activi din

tențe de învățare individuale.” 1

proprie inițiativă și să contribuie la modelarea pozitivă a viitorului. Astfel, pe lângă însușirea
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Programa pentru învățământul primar din landul Saxonia-Anhalt prevede în total de cinci

cepte productivă, învățarea orientată spre proiecte, discuții comune, cercetare independentă

complexe tematice, care trebuie tratate cel puțin o dată pe parcursul ciclului primar. Comple-

și prezentare. De remarcat este în special abordarea independentă și autonomă a unor sarcini

xul tematic „Experiența mediului și a naturii cu toate simțurile” se potrivește cu proiectul de

complexe. Elevii primesc din partea profesorului o asistență de specialitate. În plus, etapele

economisire a energiei. În acest caz, aspecte ale competenței de învățare sunt: „aplicare unor

de lucru individuale, precum și metodele de lucru, trebuie introduse sau explicate în funcție

proceduri adecvate vârstei pentru observarea și descoperirea mediului, unor tehnici de lucru și

de anul de studiu. O condiție esențială pentru succesul proiectului este un grad ridicat de

strategii de învățare elementare, precum și unor metode de prezentare specifice vârstei (de ex.

motivație. Aceasta rezultă din sensul conferit de tematica economisirea de energiei. Activitatea

activități creative, artistice și lingvistice).”

elevilor contribuie în mod direct la degrevarea mediului înconjurător și a mediului școlar. Rezultatele sunt măsurabile și vizibile. De regulă, ele transmit o experiență a succesului. În școlile
care participă la modele de stimulare, cum ar fi fifty/fifty, elevii pot produce prin activitatea lor
resurse financiare pentru propria școală.
De asemenea, elevii învață că economia și ecologia se condiționează reciproc.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PROGRAMA PENTRU MATERIA CUNOȘTINȚE
ȘTIINȚIFICE ELEMENTARE
Până la sfârșitul clasei a 4-a, la materia cunoștințe științifice elementare vor fi dezvoltate următoarele competențe interdisciplinare, legate de procese:

ORGANIZAREA ȘI INTEGRAREA ÎN ACTUL DIDACTIC

✓ explorarea
✓ comunicarea și argumentarea
✓ prezentarea

Tematica economisirii energiei poate fi integrată în actul didactic sub formă de proiect atât
ca unitate de instruire despre energie, cât și ca activitate de grup, ce tratează diverse teme. În
principiu, sunt potrivite în acest scop atât orele de științele naturii, cât și cele de științe sociale

Competențele referitoare la conținut, specificate prin cunoștințele de bază aplicabile în mod fle-

sau cele interdisciplinare. În plus, ca ofertă suplimentară, se poate imagina un grup de lucru al

xibil, trebuie dezvoltate și promovate interconectat în următoarele domenii:

elevilor intitulat „Economisește energia”.
Tematica economisirea energiei este potrivită începând cu clasa a 3-a și poate fi îmbinată cu

✓ domeniul de studiu socio-cultural

teme adecvate pentru cursurile de cunoștințe științifice elementare și pentru grupa de vârstă în

✓ domeniul legat de spațiu

cauză. Câteva sugestii de tematici sunt: energiile regenerabile, energia electrică, teoria căldurii,

✓ domeniul legat de trafic

transformările energetice, schimbările climatice și protecția climei, tranziția energetică, suste-

✓ domeniul legat de științele naturii

nabilitatea și echitatea globală. În continuare, sunt rezumate prescripțiile în ceea ce privește

✓ domeniul istoric

conținutul pentru programele școlare pentru landul Saxonia-Anhalt, precum și competențele ce
trebuie dezvoltate, ca bază pentru legitimitatea tematicii economisirea de energie.

1

A se vedea: Programa pentru învățământul primar – aspecte principale, pagina 16.
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cunoștințelor de specialitate despre energie și economia de energie, accentul se pune con-
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COMPETENȚE LEGATE DE CONȚINUT CA NIVEL FINAL
AL ANULUI DE STUDIU 4

DOMENIUL DE STUDIU SOCIO-CULTURAL

•

Asumarea responsabilității pentru activități comune

•

Evaluarea critică a propriului comportament de consum

Clasa a 2-a

Clasa a 4-a
Competențe legată de conținut

descoperirea naturii prin intermediul unei
percepții diferențiate, uimirea față de natură
și păstrarea naturii

determinarea propriei relații cu natura și
comportamentul responsabil

Competențe parțiale

PARTEA A II-A

•

Aplicarea cunoștințelor despre natura vie și cea anorganică în contexte simple de natură
biologică, chimică și fizică întâlnire în mediu

•

Un comportament responsabil față de natură și valorizarea acesteia

•

Schimbări aduse naturii de intervenția umană

•

Utilizarea focului și a căldurii: prepararea alimentelor, încălzirea spațiilor de locuit

•

Un comportament responsabil față de natură și justificarea propriilor acțiuni
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ETICA: LUMEA ȘI NOI

recunoașterea diferențelor și asemănărilor
dintre obiectele și fenomenele din natură
simbolizarea elementelor vitale: focul, apa,
pământul și aerul
recunoașterea schimbărilor rezultate din
intervenția umană

determinarea interacțiunilor din relația om
- natură

conștientizarea pe sine ca parte a naturii și
comportamentul în consecință

înțelegerea faptului că păstrarea naturii este
o condiție esențială pentru continuitatea
existenței umane și orientarea acțiunilor
personale în această direcție

reflecție asupra sensului dezvoltării și disdeterminarea ciclului natural ca principiu
existențial și fenomen temporar și exemplifi- pariției, discuții despre moarte și a muri și
carea pe plante, animale, om
înțelegerea timpului ca simbol al caracterului trecător
reflecție asupra posibilelor experiențe de
fericire la oameni, animale și plante

Etica ne ajută2:
•

să reflectăm la motivele acțiunilor noastre și să acționăm din rațiuni etice,

•

să dezvoltăm sensibilitatea și conștiința cu privire la faptul că oamenii, spre deosebire de
toate celelalte ființe vii, sunt ființe morale, care pot lua decizii pe baza acestei înțelegeri,

•

să pășim pe calea către o viață pe care pentru modelăm cu maturitate, ceea ce permite o
educație bazată pe reflecție și pe recunoașterea valorilor și normelor convenite pe plan
social,

•

2

să găsim și să facem ceea ce este bun și corect.

Fachlehrplan Grundschule, Ethikunterricht, Seite 5.

descrierea unei imagini proprii despre natură, rezultată din relația cu universul natural
și cel creat de om

Cunoștințe de bază aplicabile în mod flexibil despre:
fenomene naturale, de ex. curcubeu, uragan,
maree

caracteristici esențiale ale mediilor de viață
naturale și artificiale

elementele vieții și sensul acestora; simboluri simple pentru foc, apă, pământ, aer
consecințele exploatării naturii, de ex. dispariția pădurilor, secetă, dezastre

corelațiile dintre stilurile de viață și exploatarea naturii

comportamentul față de natură: economisirea energiei electrice, valorificarea deșeurilor

măsuri pentru protecția naturii și animalelor

ciclul natural: naștere – creștere – dispariție

efemeritatea a tot ceea ce există

trecutul, prezentul și viitorul ca și concepte
despre timp

forme de manifestare a fericiri, noțiuni despre fericire

PARTEA A II-A

OMENIUL LEGAT DE ȘTIINȚELE NATURII

comunicarea experiențelor și trăirilor proprii
din natură
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CURSURI INTERDISCIPLINARE CICLU SEC. I

Complexele tematice
globale

Subiecte interdisciplinare (extras)

Ani școlari Materii

Conservarea Pământului
și conviețuirea pașnică

Comunitatea

5/6
Mu, Ar, RE/ET

Trăim împreună cu oameni din alte
culturi

7/8
Geo, So, Mu, RE/ET

Europa - de la câmp de luptă la bună
vecinătate

9/10
Is, So, Eng

Aerul, apa și solul – bazele naturale ale
vieții

7/8
Ch, Bio, F, Geo, ET

Utilizarea responsabilă din punct de
vedere ecologic a resurselor

9/10
F, Bio, Geo, ET, Astro

Vremurile frumoase au trecut? S-a
realizat egalitatea?

7/8
So, RE/ET, Is

Lumea săracă - lumea bogată - aceeași
lume

9/10
Geo, So, RE cat., Eng

Codeterminare, participare – a trăi
democrația

9/10
So, RE/ET

Nicio șansă extremismului – manifestarea angajamentului civil

9/10
Ge, Is, So, Bio, RE/ET

PARTEA A II-A

O lume a inegalităților

Tineretul pentru toleranță și democrație
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Viața cu mijloacele media

Viața sănătoasă

Aplicarea cunoștințelor de
specialitate

Explorare firme și locuri de muncă, orientare profesională, consiliere profesională, găsirea profesiei potrivite

9/10
Ge, Ch, Ș, Te

A trăi împreună cu cultura și artele

9/10
Mu, Ar, Ge, Eng

Democrația în proximitate – dezvoltarea
durabilă a spațiilor

9/10
So, Geo, Ge, Ar

Ordonarea materiilor prime și a utilizării lor

Descrierea ocupațiile și activitățile legate de utilizarea resurselor regenerabile și indicarea modificărilor aduse acestora prin utilizarea altor
materii prime

Conștientizarea
unor aspecte

7/8
Ge, Ar, Mu, Eng

Învățarea modului de utilizare a
tehnologiilor din sfera informațiilor și
comunicațiilor

9/10
Ge, Ma, ET

Media ca factor economic și politic al
societății

9/10
Ge, So, Re ev./ ET

Aplicarea tehnologiilor din sfera informațiilor și comunicațiilor

9/10
Ma, F, Ge, Ar, So

A trăi sănătos într-un mediu sănătos

5/6
Bio, F, Ma, Re ev./ET

A trăi în siguranță – acasă, la școală și
în traficul rutier

7/8
F, Sp, Te

Sigur și sănătos prin traficul rutier

7/8
F, Bio, Ma, EdT*, Sp

Sănătos și performant pe tot parcursul vieții - stil de viață fără adicții și
droguri

9/10
Sp, Ch, Bio, RE ev./ET

Planificarea, realizarea și analiza unor cercetări despre proprietățile
materiilor prime regenerabile
Pregătirea, realizarea și analiza unui sondaj privind utilizarea materiilor
prime regenerabile și prezentarea rezultatului

Comunicare

Explorarea și prezentarea descriptivă a utilizării resurselor regenerabile
în trecut și/sau în diferite regiuni ale Pământului
Pregătirea, realizarea și analiza unei discuții cu operatorul unei instalații
de utilizare a materiilor prime regenerabile

Analiză

Analiza comparativă a proprietăților unor produse obținute din materii
prime regenerabile și neregenerabile
Evaluarea producerii de combustibil și energie electrică din materii prime regenerabile, din punct de vedere al sustenabilității

Concepție

RE
So
Sp
Te
EdT
Ș

7/8
Mu, Ar, Ge, Eng

explicarea printr-un exemplu a sprijinului acordat de stat pentru utilizarea materiilor prime regenerabile

Acțiuni creative cu mijloacele media

Istorie
Geografie
Religie catolică
Arte
Matematică
Muzică
Fizică

Timpul liber – cum se organizează în
mod rațional

Explorarea și cercetarea utilizării materiilor prime regenerabile
(extras din programa pentru cursul „Științele naturii aplicate”)

A trăi împreună cu tehnologie și mijloa- 5/6
cele media
Ge, Ar, F, Mu

Is
Geo
RE cat.
Ar
Ma
Mu
F

5/6
Geo, Is, Ma, Mu, RE/ET

Accentul în ceea ce privește competențele:

Proiectarea, realizarea și testarea unui model al unei instalații pentru
utilizarea materiilor prime regenerabile

Baze de cunoștințe fundamentale
• Materii prime: regenerabile (vegetale și animale) și neregenerabile Măsuri de susținere din
partea statului
• Sustenabilitatea (ecologică, acceptanță socială, economică)
Referințe la competențele pe care se pune accent la alte materii

* în landul Saxonia-Anhalt, nu este o materie, ci o atribuție a școlii, ce cuprinde toate materiile
Prescurtări:
Astro
Astronomie
Bio
Biologie
Ch
Chimie
Ge
Germană
Eng
Engleză
ET
Etică
RE ev. Religie, evangelică

A trăi între trecut și viitor

• Biologie: explicarea interacțiunii dintre organisme și mediu
religie, ev. și cat.
Sociologie
Sport
Tehnologie
Educație trafic
Științe

• Fizică: examinarea și compararea modalităților de producere și transmitere a energiei
electrice

PARTEA A II-A

Utilizarea durabilă a
resurselor naturale

Modelarea activă a vieții
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CURS OBLIGATORIU OPȚIONAL ȘTIINȚELE NATURII APLICATE,
CLASELE 9/10

FIZICĂ, CLASA A 6-A (EXTRAS)
TEMATICĂ: CĂLDURA - DE UNDE PROVINE ȘI CINE ARE NEVOIE DE EA

Educația în cursul obligatoriu opțional „Științele naturii aplicate“3

Calificări

Cursul obligatoriu opțional „Științele naturii aplicate” este o ofertă de studiu elevii interesați
de natură și de înțelegerea aplicațiilor științelor naturale în viața de zi cu zi și care doresc să
desfășoare activități caracteristice din domeniul științelor naturale, precum observarea, colec-

Elevii trebuie

ționarea, încadrarea, măsurarea și experimentarea.
•

să cunoască sursele de căldură și dea exemple de utilizarea a acestora,

•

să aibă o imagine de ansamblu asupra celor trei forme de transport a căldurii și să dea

În concordanță cu modelul de competențe al disciplinelor de științele naturii, competența de

exemple,

acțiune vizată de cursul obligatoriu opțional poate fi descrisă cu ajutorul următorului model

să descrie conducția termică, să cunoască conductorii de căldură buni și slabi și să justifi-

de competențe:

•

ce utilizarea acestora,
•

să cunoască cauzelor pentru care corpul emană căldură, să explice de ce înghețăm și de ce
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Aplicarea cunoștințelor de
specialitate
utilizarea cunoștințelor științifice

Accent în ceea ce privește competențele: examinarea umbrelor și imaginilor
Aplicarea cunoștințelor de
specialitate

• efectuarea unor experimente conform instrucțiunilor și analiza:> transluciditatea substanțelor> determinarea distanței focale
a lentilelor convergente • utilizarea corectă a riglei ca instrument
de măsură

Comunicare

• înțelegerea unor texte pregătite într-o manieră adecvată vârstei, care conțin și ilustrații, prin întrebări direcționate
• comunicarea rezultatelor obținute în activități cu partener sau
pe grupe • reprezentarea rezultatelor unor observații și experimente prin intermediul unor texte scurte cu desene de structură simplă • descrierea formării imaginilor în ochi • descrierea
structurii unor dispozitive optice simple și explicarea modului
de acțiune al acestora

Analiză

COMPETENȚE DE ACȚIUNE DIN
SFERA ȘTIINȚELOR NATURII

• numirea proceselor naturale și tehnice, care pot genera lumină
• determinarea poziției umbrei și explicarea formării eclipselor
solare și lunare • determinarea prin desen a poziției și mărimii
imaginilor

Conștientizarea unor
aspecte

• indicarea unor schimbări în viața oamenilor prin utilizarea
dispozitivelor optice • justificarea necesității utilizării oglinzilor
în traficul rutier

Baze de cunoștințe fundamentale
• Surse de lumină, corpuri iluminate
• Propagarea luminii, model fasciculul luminos

Conștientizarea unor aspecte
aflarea unor informații prin metode
științifice

Comunica
schimb de informații într-un mod
relevant și specializat

Analiză
recunoașterea și evaluarea stări de fapt
științifice în diferite contexte

Concepție
schimbarea lumii prin cunoștințele
științifice

Imagine: Model de
competențe pentru cursul
obligatoriu opțional
„Științele naturii aplicate”

BAZELE DE CUNOȘTINȚE
Competența în acțiune nu poate fi dobândită decât prin abordarea unor conținuturi și probleme de specialitate concrete. Indiferent de alegerea accentelor individuale în ceea ce privește
competențele, trebuie să se asigure faptul că elevii ajung să internalizeze următoarele seturi
de cunoștințe de bază:

• Umbre, semiumbre, eclipse solare și lunare
• Reflecție și legea reflecției, oglinda plană, oglinda concavă
• Refracție și legea refracției, lentila convergentă
Referințe la tematici interdisciplinare

Cunoștințe despre natură:
•

Natura este supusă unor schimbări permanente, unele dintre acestea devenind vizibile
doar pe perioade foarte mari de timp, și care se pot repeta periodic. În natură există și

• A trăi în siguranță - acasă, la școală și în traficul rutier

cicluri ale substanțelor.
•

În toate procesele naturale și tehnologice, energia utilizată este conservată, dar este devalorizată din punct de vedere antropic.

3

A se vedea: Programă de curs învățământ secundar, Științele naturii aplicate, versiunea test mai 2013.
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transpirăm și să justifice măsurile practice de adaptare la variațiile de temperatură.
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Cunoștințe despre aplicații:
•

Descoperirile individuale din sfera științelor naturii permit o varietate de aplicații. Pentru

PROPUNERI DIDACTICE

probleme, pot exista mai multe soluții, fiecare folosind alte descoperiri științifice.
•
•

•

Cercetarea științifică și aplicațiile sale sunt supuse tot mai mult unor influențe economice

Sugestiile didactice sunt structurate astfel încât dobândirea cunoștințelor teoretice despre

și sociale, cauzate de interesele diferite ale actorilor implicați.

energie, schimbările climatice, efectul de seră, căldură/încălzire și electricitate să fie urmată

Prin aplicarea descoperirilor științifice, viața oamenilor, dar și mediul înconjurător, cunosc

direct de exerciții practice. Elevii devin activi și cercetează prin diferite metode orientate spre

modificări semnificative și sunt modelate permanent. Pe lângă efectele dorite, apar însă

acțiuni și dobândesc cunoștințe de specialitate în mod autonom. În plus, elevii abordează as-

mereu și efecte nedorite, care trebuie reduse în spiritul sustenabilității.

pectul contribuției pe care o poate avea fiecare individ sau școală la protecția climei. De ase-

Transferul cunoștințelor științifice în aplicații practice reprezintă adesea un proces dificil și

menea, elevii se familiarizează cu diferite instrumente de măsurare și cu manevrarea acestora.

îndelungat, care necesită cooperarea specialiștilor din diferite categorii profesionale.

Structura modulară permite selectarea conținuturilor educaționale. În plus, etapele de lucru și
metodele de predare a conținutului educațional sunt formulate în detaliu. La toate acestea se
adaugă informații despre materiale, mijloace media și timp. Șabloanele de copiere pentru fișele
de lucru/foii pot fi preluate din anexă, conform numerotării. Pentru utilizarea lor la cursurile
comune, acestea pot fi copiate pe folii sau scanate, fără a fi astfel nevoie de hârtie.
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te vize schimbările climatice, dar și aerul sau mobilitatea sau energie, economisirea de energie
etc. În acest fel, sunt activate cunoștințele existente și în același timp se stabilește o relație cu
propriul univers de viață. Asocierile formulate de elevi ar trebui înscrise pe tablă sub forma
unui cluster sau mindmap. Pe această cale, profesorul obține o imagine de ansamblu asupra
cunoștințelor deja existente ale elevilor. Acest lucru este important în special pentru clasele
mici.
Formarea echipei responsabile de economisirea energiei, precum și implementarea unor măsuri de economisire a energiei pentru clasele primare sau clasele a 5-a/6-a, reprezintă pasul
următor după prelucrarea teoretică și practică a cunoștințelor de specialitate. Astfel se asigură
că toți elevii dobândesc cunoștințe aprofundate despre economisirea energiei sau despre subiectele înrudite.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
ECONOMISIREA DE ENERGIE – MODULE CLASE PRIMARE ȘI CLASELE 5/6
Introducerea tematicii economisirea energiei are loc în contextul subiectului privind schimbările climatice, în grup de clase. Elevii dobândesc cunoștințe generale despre subiecte precum
ciclului carbonului, efectul de seră, schimbările climatice și protecția climei. În plus, recunosc
necesitatea de a acționa și dezvoltă o atitudine față de chestiunile climatice și energetice. Pentru a înțelege de ce este importantă economisirea energiei, se alege filmul ”Inamicul invizibil.
Copiii pe urmele schimbărilor climatice” (a se vedea Bibliografia). Filmul face posibilă crearea
unei legături cu viața și experiența copiilor și cu reprezentările deja existente. Filmul abordează
cauzele și consecințele schimbărilor climatice. În mod alternativ, cunoștințele deja existente
ale elevilor pot fi activate printr-un brainstorming despre schimbările climatice și vizualizate
într-un cluster. În funcție de situația didactică de plecare (cunoștințe anterioare, nivel de performanță...), pot fi utilizate ilustrații care se potrivesc la tema respectivă. Pe această bază, se
elaborează apoi subiectele efectul de seră și ciclul carbonului, iar în final, se face legătura cu
subiectul energie. Șabloanele pentru clasele a 3-a și a 4-a au fost preluate în mare parte din
Micul manual pentru salvatorii climei, de Nadine Hölzinger. Este recomandat ca pentru implementarea proiectului de economisire a energiei în clasele 3/4, toți elevii să cumpere caietul ca
material de bază pentru activități și să îl folosească în clasă/proiect.
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În principiu, ca introducere este adecvat un brainstorming pentru tema respectivă. Acesta poa-
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Fază/timp

Activități și metode

Materiale/mijloace
media/formă

Introducere

Introducere cu filmul: Inamicul invizibil. Copiii pe
urmele schimbărilor climatice. Elevii își exprimă
spontan gândurile și sentimentele sau prezintă alte
exemple de schimbări climatice.

Laptop cu acces la
internet, videoproiector

Profesorul pune întrebarea: Ce sunt schimbările
climatice? Cuvântul este scris în mijlocul tablei. Răspunsurile spontane ale elevilor sunt notate în jurul
termenului sub formă de cuvinte cheie, creând astfel un cluster (eventual ilustrații, care permit asocieri cu schimbările climatice). Profesorul sintetizează
imaginea de pe tablă și explică ce sunt schimbările
climatice. În continuare, se discută în plen ce este
clima și care este diferența între vreme și climă.

Tablă, imagine
despre schimbările
climatice

45 min

Prelucrare/
asigurare
20 min

După aceea, elevii dezvoltă diferența dintre vreme,
climă și condiții meteorologice (AB 1), cu fixarea
ulterioară a rezultatelor.

Discuție în plen

Elaborare
10 min

Șab 1 Vremea și
clima

PARTEA A II-A

(Fișa de lucru poate fi copiată pe o folie, astfel încât
sarcina 1 să poată fi lucrată în plen pe baza textului.
Elevii transferă tabelul.)
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Repetare introducere 45 min
Aprofundare/
fixare

După o scurtă repetare a diferențelor care există
între vreme și climă, elevii fac presupuneri (> tablă),
de ce omul poate influența clima, însă nu vremea.
În continuare, se formează 4 - 5 grupuri de maxim
elevi. Elevii primesc fișa de lucru „Efectul de seră
mi se pare bun” și realizează experimentul (30 min).
Profesorul se asigură că elevii respectă timpul alocat de 5 minute. Între timp, elevii lucrează în grupuri
tema consecințele schimbărilor climatice și le scriu
rezultatele pe spatele fișei de lucru sau, alternativ,
lucrează în plen, pe baza unei folii. La final, sunt
discutate răspunsurile posibile la întrebarea 4.
Urmează trecerea la evaluarea experimentului și
discutarea efectului de seră pe baza imaginii de
pe tablă. Cu ajutorul Șab. 4, se dezvoltă diferența
dintre efectul de seră natural și ”cel cauzat de om”.
Elevii înțeleg legătura care există între schimbările
climatice și energie.

Elevii elaborează ce este energia pe baza Șab. 5.
Pentru o mai bună înțelegere, este recomandat un
exercițiu practic (a se vedea idei suplimentare de
predare - simțim energia pe propriul corp). Alfabetul
energetic: Pe cât este posibil, elevii adună pentru
fiecare literă idei despre locuri unde apare energie
în mediul în care trăiesc. După aceea, elevii dau
câteva exemple. Profesorul ordonează apoi ideile pe
tablă după forme de energie (fără ca acestea să fie
deja acolo). Dacă elevii nu au dat exemple pentru
toate formele de energie, profesorul completează.
În continuare, elevii fac presupuneri despre posibile
explicații ale acestei clasificări. Introducerea termenilor de specialitate, prin scrierea deasupra ideilor
exprimate de elevi. Energia electrică, termică, magnetică, mecanică, chimică și lumina.

Șab. 5 Energia –
ce este aceasta?
Șab. 6 cu verso
Clasele 5/6 Surse
de energie și
utilizarea energiei /
Energie și putere

Pentru a aprofunda tema formele de energie, se
realizează un puzzle de grup.
GA, Șab. 4
5 borcane de gem,
pământ întunecat,
5 termometre, folie
transparentă, ceas,
termometru de
cameră
Șab. 2 Efectul de
seră mi se pare bun
Verso Consecințele schimbărilor
climatice
Atlase
Imagine de tablă
efectul de seră
Șab. 3
Șab. 5 Ce legătură are energia cu
schimbările climatice?

Aprofundare
30 – 40 min

1. Se alcătuiesc grupe de câte șase.

Fixare 20 min

3. Faza de lucru 1 – Post-it® brainstorming pe cartoane colorate, citirea textului, completarea etichetelor
adezive. După aproximativ cinci minute, cartoanele
sunt date mai departe în sensul acelor de ceasornic
și activitatea continuă în liniște.

2. Activitatea în grup: Fiecare elev din grup primește
un alt text informativ despre o formă de energie.
Pe rând, toți elevii din grup numesc forma lor de
energie.

4. Faza de lucru 2 – După ce fiecare elev și-a recuperat foaia inițială, elevii se întâlnesc în grupuri de
experți (toți cei care au aceeași formă de energie
se întâlnesc și formează șase grupuri de experți).
În cadrul acestor grupuri are loc un schimb de idei,
sunt corectate și sortate ideile greșite/nepotrivite,
sunt eliminate dublurile.

5. Pe mijlocul unui carton, se lipește forma de
energie/imaginea cu un exemplu. Etichetele adezive
sunt apoi distribuite și transferate de elevi pe
panou, cu carioci groase. (Elevii înșiși sau profesorul
verifică înainte ortografia corectă.) Pentru a fixarea
rezultatelor, grupurile de experți își prezintă panourile. Acestea sunt agățate apoi în clasă, ca ajutoare
pentru memorie.

PARTEA A II-A

90 minute sau

Introducere
20 min
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Următoarele idei de lecții pot fi integrate în seria lecțiilor:

LECȚII DESPRE ECONOMISIREA ENERGIEI
SIMȚIM ENERGIA PE PROPRIUL CORP

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

FORMAREA ECHIPEI RESPONSABILE DE ECONOMISIREA ENERGIEI
(TOATE CLASELE)
Materiale/
mijloace media

După ce elevii au făcut cunoștință cu instrumentele de măsurare (a se vedea paginile 87 și
urm./113 și urm.), acestea sunt acum utilizate. Elevii efectuează diverse măsurători, analizează
consumul de energie al încăperilor individuale și le compară, înțeleg cât de importantă este

Film de 45 min

levii învață pe propria piele ce înseamnă produce- Șab. 15 Simțim
rea unui kWh. Sarcinile posibile:

Cunoștințe științifice elementare 4
Fizică 7/8

aerisirea corectă, dobândesc cunoștințe despre consumul de energie electrică și analizează

energia pe pro-

potențialul de economisire al școlii. În plus, elevii se ocupă de cum se aerisește corect și de

priul corp

importanța pentru sănătate. Pe baza șabloanelor pentru turului școlii cu accent pe aspecte

•

Transportarea a 10 litri de apă pe scări

energetice (Șab. 14 Căutarea indiciilor pentru GS, investigație energetică, examinarea aerului și

•

Cursă pe hol sau în curte

profilul temperaturii), elevii întreprind activități de cercetare. Această fază este urmată de faza

•

Genuflexiuni

de prezentare. În cele din urmă, elevii recunosc potențialele de economisire și dezvoltă idei
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angajamentului față de protecția climatică în școală și, dincolo de acesta, motivarea cât mai
multor persoane din școală și din afara acesteia. În funcție de intervalul de timp disponibil și

JOC ONLINE POWERADO

de cunoștințele prealabile ale grupului de elevi, profesorul decide în ce măsură este potrivit
un proiect, învățarea la posturi sau activități în grup. Această fază este urmată de constituirea

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

echipei de economisire a energiei. De reținut este faptul că acest modul include deja sarcini
aferente echipei de economisire a energiei. Elevii devin experți în domeniul energetic prin familiarizarea cu situația alimentării cu energie și cu subiectele conexe. Această abordare este
recomandată pentru clasele primare și pentru clasele 5/6. Elevii din clasele mai mari sunt în

20 min

Jocul „powerado“ se poate juca online de pe adre- Internet,

măsură să realizeze turului școlii cu accent pe aspecte energetice, pe propria răspundere în

sa www.spiel.powerado.de. Jocul are o structură si- posturi de lucru

cadrul echipei responsabile de energie, sub îndrumarea unui cadru didactic.

Cunoștințe științi-

milară cu Tetris. Misiunea este de a furniza energie la calculator

fice elementare 4

unui sat, folosind metode ecologice de producere

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

de energie. Din când în când, cunoștințele sunt tesȘtiințele naturii

tate prin intermediul unor întrebări la care elevii

Introducerea și implementarea unui proiect de economisire a energiei în școală necesită muncă

aplicate

trebuie să răspundă.

în echipă, cooperare, angajament și motivare. Sunt vizați nu numai profesorii și elevii, ci și alți
actori importanți din școală și din afara acesteia.
La începutul proiectului de economisire a energiei, se va constitui echipa responsabilă de

FILMUL „CE ESTE CE: ENERGIA”

energie.

Următorul grup de persoane este necesar pentru cooperarea în cadrul unei echipe de proiect,
Cadru temporal/
materie

Film de 45 min

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

•

cadre didactice

•

administratorul școlii

Filmul „Ce este ce: energia” ilustrează etapele de DVD player,

•

reprezentanții elevilor

conversie a energiei discutate și evidențiază toate televizor, film:

•

reprezentanții autorității școlare

•

experți externi (consultanți în domeniul energiei, institute de mediu)

Cunoștințe științi- eforturile considerabile care sunt necesare pentru „Ce este ce:
fice elementare 4

care preia activitățile de gestionare a energiei:

a aduce energia, de exemplu, în casele și școlile energia”
noastre.

Echipa este condusă de un profesor care, pe lângă cunoștințele de specialitate, dispune și de
timpul necesar.
Implicarea administratorului școlii contribuie în mod semnificativ la succesul proiectului.
Deoarece se ocupă de aspectele de exploatare ale școlii, de la comandarea, întreținerea și
mentenanța instalațiilor tehnice ale clădiri și până la supravegherea personalului de curățenie, administratorul cunoaște cel mai bine viața interioară a școlii.

PARTEA A II-A

PARTEA A II-A

practice pentru economisirea energiei. Obiectivele pe termen lung supraordonate sunt crearea
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Administratorul nu trebuie uitat, ci implicat în proiect ca aliat în ceea ce privește economisirea
de energie. Disponibilitatea sa de a coopera este crucială.

PLANIFICAREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI ECONOMISIREA
DE ENERGIE SEC. I

Întrucât este probabil ca echipa de proiect să nu dispună de un know-how tehnic de specialitachiar de organismul responsabil de gestionarea energiei, fie de către experți externi însărcinați

Etapă de lucru

Mijloace media/instrumente

Timp/ore de curs

Introducere (a se vedea
unitatea didactică clase
primare/clasele 5/6)

diferite

2 ore

în acest sens.
Echipa de proiect coordonează managementul energiei în școală și preia următoarele sarcini
individuale:

•

cunoașterea situației alimentării cu energie a școlii

•

turul școlii cu accent pe aspecte energetice, determinarea și evaluarea consumului de

PARTEA A II-A

energie
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•

înregistrarea și monitorizarea valorilor contoarelor

•

detectarea potențialelor de economisire a energiei și întocmirea unui catalog de măsuri

•

implementarea măsurilor de economisire a energiei sau propunerea unor măsuri de
investiții în fața autorității competente

•

organizarea de proiecte pentru implementarea măsurilor de economisire a energiei pentru
zilele de proiecte

•

pregătirea săptămânilor dedicate economisirii energiei

•

instruirea responsabililor de energie din clase

•

crearea unor panouri despre consumul de energie, măsurile implementate, economiile
realizate și afișarea acestora

de lucru

2 ore

Formarea echipei responsabile de energie
Cunoașterea dispozitivelor
de măsurare

Șab. 13

1 – 2 ore

Introducere în tematica
energie: energiei și teoria
performanței

Șab. 14, 15, 16

6 ore

Reflecție asupra echității
energetice și climatice

Șab. 5

Elaborarea problematicii
CO2 – economisirea energiei
are sens

Șab. 16

Diferențiere între energiile
fosile și cele regenerabile

Șab. 18

PARTEA A II-A

te, autoritatea școlară ar trebui să asigure o asistență calificată. Acest lucru poate fi realizat fie
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Economisirea energiei și
aerisitul
Efectul de seră – schimbările
climatice, impactul asupra
climei, tranziția energetică

Șab. 3

Experiment

Șab. 4

Turul școlii cu accent pe
aspecte energetice, cu
măsurători

Șab. 18 – 24

3 ore

4 ore

Pregătirea rezultatelor,
elaborarea unui concept
pentru relațiile publice la
școală

4 ore

Elaborarea catalogului de
măsuri și predarea acestuia
către autoritățile responsabile

3 ore

Eveniment informativ de
anvergură mai mare sau
vizită la clase individuale,
pentru a câștiga acolo
responsabili de energie.

4 ore

Implementarea practică a
măsurilor

4 ore

INTRODUCERI
CONSIDERENTE FILOZOFICE DESPRE ENERGIE

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

30 min

Patru grupe de elevi primesc diverse fotografii cu Se va folosi un

Conceptul de energie: reflectarea asupra propriului consum de energie

motive legate de energie și pe care trebuie să le sor- mindmap pe

Sunt foarte atent la

Cunoștințe științi- teze pe categorii. Categoriile trebuie alese sau decise tablă

consumului meu de

de elevi și justificate.

energie.

Tablouri laminate

Fizică 7. – 10.

Întrebări care pot fi aduse în discuție, dacă este nece- despre energie
sar: Ce este energia? De ce avem nevoie de energie?

PARTEA A II-A

De unde vine? Cum este generată energia electrică Motive posibile
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într-o centrală? Cum pot fi produse căldura pentru de exemplu:
încălzire și apă caldă? Ce combustibili cunoașteți? Soare, centra-

Mă gândesc foarte puțin

Mă gândesc foarte mult la

la consumul meu de

consumul meu de energie.

energie.

PARTEA A II-A

fice elementare 4.

Există alte modalități de a produce energie electri- lă termică pe
că și căldură? Cum evaluați diferitele tehnici de ge- cărbune, turbină

Acord foarte puțină

nerare? Există energie „bună” și „rea”? Ce înseamnă pe gaz, turbină

atenție consumului

„regenerabil”, ce înseamnă „fosil” și în ce constă dife- eoliană, mină de

meu de energie.
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rența? Din ce surse provine energia pe care o folosiți cărbune, mașină,
personal? Energia se pierde? În viața voastră de zi cu benzinărie, platzi, energia joacă un rol? Vă gândiți la ea? Ce conflicte formă petrolieră

Sarcină: Cât de mult te preocupă consumul propriu de energie? Marchează cu o cruciuliță

despre energie urmăriți, care este părerea voastră?

în diagramă.

etc.

După finalizarea discuției și clasificării, elevii așază
fotografiile pe masa lor de lucru și se pun de acord
pentru a prezenta rezultatele. După aceea, grupurile

BRAINSTORMING DESPRE SCHIMBĂRILE CLIMATICE

de lucru „se vizitează” la mesele lor de grup și își prezintă reciproc rezultatele lucrărilor.
Cadru temporal/
materie

Activități și metode

presante sau notate pentru a fi abordate mai târziu.

15 min

are sunt consecințele încălzirii globale asupra climei? Hârtie, tablă,

În completare, aici se poate discuta și propria relație

Cunoștințe știin-

lor climatice, care le sunt cunoscute, de exemplu din

cu subiectul și aici și înregistrată într-o diagramă:

țifice elementare

mass-media. Desenele sunt lipite pe tablă, evaluate

Arte

împreună și completate.

Cu această ocazie, se poare răspunde la întrebările
deschise din discuția de grup, se pot corecta concep-

Materiale/
mijloace media

te incorecte și pot fi discutate în continuare întrebări
Pe o foaie, elevii desenează consecințele schimbări- magneți

Fizică
Geografie
Biologie

DISCUȚIE TĂCUTĂ PENTRU PROTECȚIA

FILM „WAKE UP, FREAK OUT – AND THE GET A GRIP“

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

20 min

Elevii poartă o „discuție în liniște” cu privire la pro- Afișe, carioci

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

15 min

Filmul de scurt-metraj animat Wake Up, Freak Out – DVD player,
and then Get a Grip se ocupă de una dintre cele mai televizor,

tecția climei și la măsurile de protecție a climei. În
clasă sunt împărțite afișe cu întrebări sau citate.

Fizică 7/8

mari misiuni din istoria umanității: evitarea încălzi- film

Elevii se grupează pe afișe și se exprimă în scris cu

Chimie 7/8

rii de neoprit a planetei.

Geografie

privire la întrebări sau citate. După un anumit timp

Etică 7/8

Politică

prescris, elevii se mută la un alt afiș, citesc comen-

Geografie 7/8

Studii sociale

tariile și adaugă propriile idei. Rocada are loc, până

Germană

când toți elevii au lucrat la toate afișele. Întrebările
deschise sunt apoi discutate în plen în clasă.
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la protecția climei? • Cum poate contribui politica
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la protecția climei? • Cum pot contribui compani-

După ce aspectele organizatorice au fost rezolvate în avans, încep lucrările efective în cadrul

ile la protecția climei? • Care sunt cele mai urgen-

proiectului de economisire a energiei. Startul îl reprezintă o introducerea în tematica energia și

te măsuri de protecție a climei? • Ce faci tu pentru

economia de energie. Obiectivul urmărit este ca elevii să aprofundeze sau să dobândească cu-

protecția climei? • De ce avem nevoie de măsuri de

noștințele de specialitate despre energie, conversia energiei, ciclul carbonului, efectul de seră,

protecție a climei?.

schimbările climatice și protecția climei. În plus, elevii dezvoltă o atitudine față de problemele
legate de climă și politica energetică și sunt capabili să aibă o contribuție în propriul lor uni-

Citate posibile: „Schimbările climatice nu există.” •

vers. Obiectivul supraordonat este de a motiva tinerii să aibă un comportamentul responsabil

„Țările industrializate trebuie să își asume mai mul-

față de resursele energetice și de le prezenta oportunități individuale de acțiune.

tă responsabilitate în ceea ce privește protecția climei.” • „Japonezii poluează pe jumătate ca germanii,
având același nivel de trai.” • „De protecția climei

Obiectivele de învățare ale domeniului tematic:

trebuie să se ocupe politica.” • „Cu toții ar trebui
să consumăm și să irosim mai puțin.” • „La ce ajută
dacă eu fac ceva, însă ceilalți distrug oricum clima.”

✓ Elevii sunt familiarizați cu diferitele forme de surse de energie și le pot încadra în surse
fosile și surse regenerabile. Indică avantaje și dezavantaje și le evaluează.
✓ Puteți diferenția între puterea electrică și energie și pot calcula unități fizice.

FILM „REVOLUȚIA 4.”

✓ Elevii își formează o idee despre cantitățile de energie pe baza unor exemple și măsurători
practice.

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

Film 45 min

În filmul documentar „THE 4. REVOLUTION – Energy DVD player,
Autonomy“, protagoniștii - activiști de mediu cunos- televizor, film:
cuți, câștigători ai Premiului Nobel, antreprenori ino- „Ce este ce:

Fizică 7/8

vatori și politicieni - susțin ideea că în următorii 30 energia”
de ani este posibilă tranziția la energii regenerabile

Interdisciplinar:

în proporție de 100%. Filmul ilustrează oportunitățile

Politică,

pe care revoluția energetică le oferă pentru dezvol-

Studii sociale,

tarea economică durabilă și pentru justiția socială și

Etică,

economică.

Geografie

PARTEA A II-A

TEMATICA „ENERGIA” ÎN CLASELE 7/8

Întrebări posibile: Cum poate contribui fiecare om
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REFLECȚIE ASUPRA ECHITĂȚII ENERGETICE ȘI CLIMATICE

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

SCHIMBĂRILE CLIMATE ȘI TRANZIȚIA ENERGETICĂ
Materiale/
mijloace media

Pe baza ciclului carbonului și a efectului de seră, studenții își însușesc cunoștințe generale despre schimbările climatice. Prin abordarea participativă, orientată spre problemă, se urmărește ca
copiii și adolescenții să dezvolte o atitudine față de problemele climatice și de politică energetică

În jocul lumii participă întreaga clasă. Toți tinerii

și să fie motivați pe termen lung să protejeze clima și să aibă un comportament responsabil față

reprezintă 100% populația lumii. Pe această bază,

de resursele energetice.

Etică 7/8

fac estimări despre distribuția globală a populației,

Geografie 7/8

produsul intern brut, consumul de energie și emisii-

Politică

le de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor. Aceste

Studii sociale

aspecte sunt vizualizate folosind diverse materiale

Obiectivele de învățare ale domeniului tematic:

(scaune, mere sau nuci, baloane etc.). Estimările

✓ Elevii cunosc proprietățile chimice ale celor mai importante gaze cu efect de seră, pot ex-

elevilor pot fi comparate și corectate cu informațiile

plica efectul de seră și pot cântări consecințele încălzirii globale pentru oameni și natură.

furnizate în instrucțiunile jocului. În plus, cu ajuto-

✓ Abordează măsurile de protecție a climei la diferite niveluri (politic, economic, tehnic,
personal) și evaluează eficacitatea acestora.

rul cardurilor de evenimente sub forma unor artico-

✓ Cunosc diferitele domenii de acțiune ale tranziției energetice și dezvoltă concepte în acest

le din ziare, elevii pot discuta efectele schimbărilor

sens.

PARTEA A II-A

climatice.
Instrucțiunile pot fi găsite în broșura „Clima în miniatură“, pagina 19 și urm. (www.ufu.de/de/bildung/

Pentru acest domeniu tematic sunt adecvate următoarele lecții sau idei pentru lecții:

bildungsmaterialien/sekundarstufe.html)
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EFECTUL DE SERĂ
CALCULAREA PROPRIULUI BILANȚ DE CO2

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

25 min

Elevii calculează cu ajutorul calculatorului CO2 de pe Calculator,

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

20 min

Elevii studiază efectul de seră, folosind desene pe Sugestie desen pe

Materiale/
mijloace media

tablă. Pe baza unor întrebări-cheie, se discută apoi tablă AB efectul

Fizică 7/8
Geografie

Cunoștințe

cauzele concentrației crescute de CO2 și a altor gaze de seră

site-ul web www.klimaktiv.de propria lor emisie de internet

științifice

CO2. Pe site-ul web există un ghid rapid pentru utili-

elementare 4

și legătura cu producția de energie și exploatarea

Fizică 7/8

resurselor.

zarea calculatorului CO2. Ca metodă de calcul, selec-

cu efect de seră din atmosferă. Trebuie stabilită aici

tați „Persoană” pentru a compara ulterior rezultatele
în grup. La introducerea datelor, notați punctele la
care nu puteți răspunde pentru a-i întreba pe părinți

acasă (de ex. ca temă pentru acasă). Salvați informațiile introduse pe numele dumneavoastră, pentru a
le completa mai târziu.

CICLUL CARBONULUI

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

15 min

Ce este CO2 și care sunt efectele sale? Pe tablă sunt Tablă

Cunoștințe științifice elementare 4
Fizică 7/8

PARTEA A II-A

45 min

adunate exemple despre unde se formează CO2 și

unde este legat. Pe baza colecției de exemple, se
explică ciclul carbonului.

Materiale/
mijloace media

CREAREA UNUI JOC DE TESTARE A CUNOȘTINȚELOR PENTRU ECONOMISIREA

EXPERIMENT EFECTUL DE SERĂ

DE ENERGIE

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

20 min

În grupuri, elevii efectuează un experiment despre Fișă de lucru

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Durată variabilă

levii dezvoltă în mod independent un joc de testare Bibliografie

efectul de seră. Ei documentează creșterea tempe- efectul de seră,
raturii pe o fișă de lucru și apoi evaluează în comun borcan de mar-

Cunoștințe știin-

primesc sarcina să formuleze un anumit număr de internet,

fice elementare 4

rezultatele.

meladă, pământ,

țifice elementare

întrebări pentru fiecare punct notat și să le noteze table de joc,

folie, termometru

Fizică

pe fișe (care ulterior vor fi cărțile de joc) împreună cu pioni,

cu răspuns rapid

Germană

răspunsurile corespunzătoare. Referințe despre arti- zar

Arte

cole de specialitate pot fi găsite în bibliografie. Mai

Geografie

este apoi nevoie doar de o placă de joc cu punct de

Politică

start și de final, pioni și un zar.

COMPENSAREA CO2 PRIN COPACI
PARTEA A II-A

a cunoștințelor despre economisirea energiei. Elevii (anexă), fișe,

Cunoștințe științiFizică 7/8
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Materiale/
mijloace media

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

10 min

De câți copaci are nevoie școala pentru a compensa Tablă

Мatematikă 7./8.

Materiale/
mijloace media

CALCULATOR CO2 PENTRU ELEVI ȘI CONT DE ECONOMISIRE A ENERGIEI PENTRU ȘCOLI

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

45 min

Cu ajutorul unui calculator CO2, elevii calculează Internet

(de ex. deconturile anuale) și de următoarea listă,

Fizică

men/umweltinformation-bildung/bildungsservice/

care este scrisă pe tablă:

Geografie

bildungsprojekte/klimaschutz-in-schulen-und-

emisiile sale de CO2? Elevii calculează într-o primă

etapă, cât CO2 se produce prin consumul de energie

anual al școlii. În acest scop, au nevoie de informații
despre consumul de energie electrică și de căldură

Materiale/
mijloace media

emisia de CO2a școlii (www.bmub.bund.de/the-

bildungseinrichtungen/co2-schulrechner/). Pen1 kWh energie electrică = 0,6 kg CO2

tru activitățile de cercetare, clasa este împărțită în

1 l păcură = 2,6 kg CO2

căldură, mobilitate, diverse.

1 m³ gaze naturale = 2,0 kg CO2

patru grupe cu următoarele teme: curent electric,

Copacii leagă cantități diferite de CO2 într-un an. Un

fag, de exemplu, leagă 12,5 kg 4. Într-o a doua etapă,

elevii folosesc datele pentru a calcula câți fagi ar

INTRODUCEREA INSTRUMENTELOR DE MĂSURARE

trebui să planteze școala pentru a compensa bilanțul său de CO2.
4

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

30 min

Elevii cunosc diferite instrumente de măsurare și Termometru cu
le testează, astfel încât sunt în măsură să le poată răspuns rapid,

Fizică 7/8

folosi independent. Ei măsoară temperatura, con- luxmetru, aparate
sumul de energie electrică, concentrația de CO2, pentru măsurarea

intensitatea iluminatului. Rezultate măsurătorilor consumului de
sunt apoi comparate și evaluate.

energie electrică,
aparat de măsurat
CO2 Șab. 13

Învățare la post
de lucru Învățare

4

Sursă: http://www.sueddeutsches-klimabuero.de/downloads/Flyer_Klimawandel_und_Wald_Internet.pdf

în grup

PARTEA A II-A

Cadru temporal/
materie

61

TURUL ȘCOLII CU ACCENT PE ASPECTE ENERGETICE
Acest domeniu tematic se concentrează pe analiza utilizării energiei în școală. Acest lucru va
fi explorat printr-un tur comun al școlii, cu accent pe aspecte energetice. Elevii devin „experți

CREAREA UNUI PROFIL DE TEMPERATURĂ

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

45 min

Măsurătorile sunt împărțite pe grupe, pentru a pu- Planul școlii,

în energie” în acest domeniu tematic. Se informează despre aprovizionarea cu energie a școlii,
abordează în detaliu proprietățile fizice și constructive de bază ale clădirii, analizează posibi-

tea măsura temperaturile din diferitele zone ale clă-

litățile de economisire a energiei și dezvoltă instrucțiuni pentru un comportament adecvat al
utilizatorilor în clădire. Astfel, elevii învață care este comportamentul corect în clădiri și cum

Cunoștințe științi-

dirii (aripi ale clădirii, etaje) într-o perioadă relativ Șab. profilul de

se folosesc diferitele dispozitive de măsurare a energiei (de ex. luxmetrul, ampermetrul, ter-

fice elementare 4

scurtă de timp (o oră de curs). Măsurătorile trebuie temperatură;

mometrul cu reacție rapidă, dispozitivele de măsurare a CO2). Astfel, ei se pot implica în cadrul

Fizică 7/8

făcută înainte de prânz, în timpul orelor. Pe lângă termometru cu

școlii în măsuri de protecție a climei, punând în practică propriile propuneri de economisire a

măsurarea temperaturilor, sunt notate anumite par- reacție rapidă,

energiei (de ex. pentru consumul de apă și energie electrică), și îi pot motiva și pe alți elevi să

ticularități (robinete de radiator defecte, geamuri aparat de foto

acționeze în mod responsabil.

deschise etc.), iar clasa aflată în sala de clasă este grafiat, listă de
întrebată cum percepe subiectiv temperatura. Pe verificare căldură
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lângă informațiile despre distribuția temperaturii,
PARTEA A II-A

PARTEA A II-A

Obiectivele de învățare ale domeniului tematic:

care ar putea, de exemplu, conduce la formularea
unei recomandări pentru o echilibrare hidraulică,

✓ Elevii pot utiliza diferite aparate de măsurare a energiei: luxmetrul, ampermetrul, aparatul de
măsurat CO2, termometrul cu reacție rapidă.

prin aceste măsurători, proiectul de economisire a

consumul de curent electric și apă, știu ce surse de energie sunt utilizate și cum se citesc

Pentru documentarea ulterioară se fac fotografii.

energiei va fi automat cunoscut în întreaga școală.

✓ Elevii află despre alimentarea cu energie a școlii, dobândesc cunoștințe despre încălzire,
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datele energetice.
✓ Învață să lucreze științific: să facă cercetări pe anumite teme, să culeagă și să analizeze date,
să sistematizeze și să clasifice datele (în formă tabelară), să evalueze rezultatele pe baza unor
criterii stabilite etc.
✓ Analizează consumul de energie în încăperile individuale și compară consumurile între ele.

EVALUAREA TURULUI ȘCOLII CU ACCENT PE ASPECTELE ENERGETICE ȘI ÎNTOCMIREA
UNUI CATALOG DE MĂSURI

✓ Își prezintă rezultatele din cercetarea energetică într-un mod clar, faptic, care poate fi înțeles și
de ceilalți.
✓ Elevii recunosc potențialele de economisire și dezvoltă idei practice pentru economisirea
energiei.
✓ Ei își fac o idee despre cât CO2 și câte costurile cu energia pot fi economisite prin măsuri de

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

45 min

După întocmirea profilului de temperatură, urmează Șab. 23

economisire a energiei în școală.

✓ Se implică în cadrul școlii în măsuri de protecție a climei, punând în practică propriile propu-

evaluarea turului școlii și a măsurătorilor, precum

neri de economisire a energiei și îi motivează și pe alți elevi să acționeze în mod responsabil
(= obiectiv pe termen lung).

Cunoștințe științi-

și elaborarea unor măsuri de economisire a ener- Catalog de măsuri

fice elementare 4

giei. Se face o distincție între măsurile care vizează

Fizică 7/8

comportamentul de zi cu zi și care, prin urmare, trebuie diseminate în școală, măsurile pe care echipă

TURUL ȘCOLII CU ACCENT PE ASPECTE ENERGETICE

responsabilă de energie le poate pune în aplicare
direct împreună cu administratorul și măsurile care
trebuie implementate de managementul clădirii

Cadru temporal/
materie

45 min

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

levii împreună cu îngrijitorul vizitează clădirea pro- Șab. turul școlii,
priei lor școli. Vizitează subsolul în care se găsește cu accent pe

Fizică 7/8

instalația de încălzire, cancelaria, laboratoarele de aspectele enerspecialitate, sălile de clasă, facilitățile exterioare și getice
sala de sport. În timpul sau după turul școlii, elevii
completează fișa de lucru.

Termometru

școlii.

RELAȚIILE PUBLICE ÎN ȘCOALĂ

APLICAREA MĂSURILOR TEHNICE

Pentru a finaliza cu succes un proiect de economisire a energiei, toți utilizatorii clădirii ar trebui
informați despre proiectul de economisire a energiei și instruiți și motivați cu privire la utilizarea mai conștientă a energiei în clădire. În acest scop, activitatea de relații publice în școală

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

În funcție de

Implementarea măsurilor tehnice are loc simultan

anvergură

ca o măsură educativă pentru echipa energetică im-

Fizică

plicată (profesor, elevi și administrator). De aceea,

Materiale/
mijloace media

reprezintă o parte esențială a proiectului și trebuie pregătită în mod corespunzător.

CREEAREA DE AFIȘE

activitatea ar trebui executată de un inginer sau un
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Cadru temporal/
materie

Activități și metode

90 min

Elevii documentează activitatea pe grupe de lucru Carton colorat
pe afișe, al căror design este stabilit în avans. Teme pentru afișe, cariposibile:

Măsurile tehnice includ:

Materiale/
mijloace media

Arte

•

Ce este energia?

imagini colorate

Cunoștințe știin-

•

De ce să economisim energia?

despre energie

țifice elementare

•

Care este situația energetică din școala

Fizică

noastră?
•

etanșarea ferestrelor cu bandă de etanșare

•

izolarea termică a nișelor radiatoarelor

•

izolarea termică a mansardelor și subsolurilor

•

înlocuirea lămpilor (becurile cu incandescență
se înlocuiesc cu becuri economice)

oci, foarfece, hâr•

tie DIN A3, lipici,

Germană

•

PARTEA A II-A

PARTEA A II-A

angajat cu o pregătire comparabilă.

setarea sistemului de comandă al centralei
termice
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PREZENTĂRI

Cum trebuie să ne comportăm în clădirea școlii
noastre, pentru putea economisi energie?

Cadru temporal/
materie

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

45 - 90 min

Activități și metode

Elevii pregătesc referate legate de afișele lor. Acestea vor fi susținute și discutate ca prezentări de pro-

Germană
Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

bă în clasă sau într-o adunare de clase. În acest context, este posibilă realizarea unei planificări pentru
un eveniment de anvergură mai mare pe această
temă. După aceea, elevii exersează prezentarea și
fac un test înainte de curs sau de clasă, pentru a

Arte

Elevii creează panouri cu indicații, pentru a-i in- Aparat de

Germană

forma pe ceilalți utilizatori din școală cu privire la laminare,

Cunoștințe științi-

comportamentul corect și pentru a oferi asistență foarfece, creioane

fice elementare

concretă în locurile potrivite.

colorate, markere,
imagini

Acestea includ etichete adezive pentru întrerupătoarele de lumină și instrucțiuni despre aerisitul corect și despre comportamentul corect în condițiile
spațiale din școala pasivă.

obține feedback.

Materiale/
mijloace media

RELAȚIILE PUBLICE ÎN ȘCOALĂ
În cadrul acestei acțiuni de proiect se expun prezentările pregătite. Obiectivul acestei acțiuni

EVENIMENT DE INFORMARE DE ANVERGURĂ MAI MARE LA ȘCOALĂ

de proiect este acela de a câștiga responsabili concreți pentru economisirea energiei în fiecare
clasă.
Cadru temporal/
materie

Activități și metode

✓ Elevii își prezintă rezultatele într-un mod clar, faptic, care poate fi înțeles și de ceilalți.

Germană

La un eveniment de informare de anvergură mai

✓ Dezvoltă idei de economisire a energiei și le prezintă grafic.

Cunoștințe științi-

mare, de exemplu, în aula școlii, în centrul atenției

✓ Elevii organizează independent o piață a energiei, unde își prezintă rezultatele de învățare

fice elementare

se vor afla informații despre particularitățile clă-

Obiectivele de învățare ale domeniului tematic

publicului (școlii).

Materiale/
mijloace media

dirii școlii, rezultatele turului energetic și indicații

✓ Își documentează pe afișe rezultatele din cercetarea energetică într-un mod clar, faptic,
care poate fi înțeles și de ceilalți, și dezvoltă scurte expuneri și prezentări pe această temă.

privind comportamentul în clădire și economisirea
energiei. Acest lucru necesită materiale informativ
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elevii se ocupă de organizarea evenimentului. La
sfârșitul evenimentului, sunt aleși managerii sau
responsabilii de energie pentru fiecare clasă.

PREZENTĂRI ȘI PREZENTĂRI DE AFIȘE

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Materiale/
mijloace media

45 – 90 min

Elevii vizitează clasele și prezintă scurte referate Cartonașe pentru
despre activitățile lor. În acest context, în clase puncte esențiale

Germană

pot fi împărțite și instrucțiunile privind comporta- ale referatului

cunoștințe științi-

mentul corect al utilizatorilor, elaborate modulul

fice elementare

comportamentul utilizatorilor. În plus, se solicită
claselor să aleagă responsabili cu energia sau să
extindă sarcinile clasei (de ex. pregătirea tablei) cu
un nou rol, de „manager de energie”.

BAZARUL PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

Cadru temporal/
materie

Activități și metode

Cunoștințe științi-

Elevii planifică împreună o piață a energiei, în ca-

fice elementare

drul căreia își vor prezenta rezultatele din unitățile
didactice. Se gândesc, dacă piața ar trebui să aibă
loc în timpul unei pauze, în timpul serbării școlare sau la o piață săptămânală din apropierea școlii. Responsabilitățile sunt împărțite și eventual se
încep mici pregătiri. Măsurile organizatorice pot fi
realizate, de ex., într-o zi de proiect.

Materiale/
mijloace media

PARTEA A II-A

PARTEA A II-A

adecvate, realizate în avans de către elevi. În plus,
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PARTEA A III-A
FIȘELE DE LUCRU
FIȘELE DE LUCRU

PARTEA A III-A

FIȘELE DE LUCRU

PARTEA A III-A

Șab. 1 Clasele primare și clasa 5/6

Șab. 2 Clasele primare și clasa 5/6

CLIMA ȘI VREMEA

EFECTUL DE SERĂ – MI SE PARE BUN!

Sarcină La televizor vedem zilnic raportul meteo, însă nu și un raport climatic zilnic. Gândește-te de ce lucru-

Pământul este înconjurat de un înveliș compus din diferite gaze, care protejează planeta. Acest înveliș se nu-

rile stau așa. Notează-ți ideile.

mește atmosferă și fără el pe Pământ ar fi foarte frig. Gazele prezente în atmosferă fac ca razele Soarelui să
ajung pe Pământ, dar nu permit decât unei părți din căldura radiată înapoi de pe Pământ să scape în spațiul
cosmic. Dacă nu am avea aceste așa-numite gaze cu efect de seră, pe Pământ am avea o temperatură medie

de -18°C (cu 33°C mai puțin decât în acest moment). Cel mai cunoscut gaz cu efect de seră este dioxidul de
carbon. Alte gaze cu efect de seră sunt: metanul și ozonul.
EXPERIMENT
Sarcină Citește următorul text și apoi completează tabelul!

Umpleți un borcan gol de gem cu pământ întunecat, puneți un termometru înăuntru și înșurubați din nou
capacul. Puneți borcanul la soare o oră de curs. La interval de cinci minute, comparați temperatura ambiantă
din în afara borcanului cu temperatura din borcan. Ce observați? Puteți explica ce s-a întâmplat?
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spune: vremea din aprilie, vreme caldă sau rece sau vreme umedă. Pentru a descrie vremea, se măsoară
temperatura, vântul/forța vântului, cât timp sau dacă soarele strălucește, gradul de acoperire cu nori,

Oră

Temperatură în borcan

Temperatură în încăpere

cantitatea de precipitații etc. Uneori, vremea se schimbă de mai multe ori într-o zi.
Pentru a sublinia caracterul predominantă al vremii, se folosește termenul condiții meteorologice.
Acestea reflectă caracteristicile vremii într-un loc pe o perioadă de timp mai îndelungată, de câteva zile
sau săptămâni. Pentru a descrie condițiile meteorologice, se folosesc elemente meteorologice, cum ar fi
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precipitațiile, vântul sau umiditatea aerului ori temperatura. Exemple: vreme umedă și rece iarna, vreme
caldă și umedă vara etc.
Succesiunea tipică anual și recurentă a condițiilor meteorologice se numește climă. De exemplu, se face
o distincție între clima blândă și cea aspră. Clima de pe glob este împărțită în patru zone: zona polară,
zona temperată, zona subtropicală și zona tropicală. Germania se află în zona climatică temperată. Tipic
pentru această zonă climatică sunt cele patru anotimpuri primăvara, vara, toamna și iarna, temperaturile
moderate și precipitațiile medii. Din observațiile meteorologice ce acoperă mai mulți ani, cercetătorii for-

Idei de ce lucrurile se întâmplă așa.

mulează enunțuri cu privire la climă. Climatologii spun că numai după ce vremea este observată într-un
loc timp de cel puțin 30 de ani se pot face afirmații despre clima locului respectiv.

Sarcină Încadrați corect termenii!
Explicația mea pentru acest fenomen:
Termen

Timp

Vreme
Condiții

FIȘELE DE LUCRU

și frig, care există la un anumit moment din timp într-un anumit loc de pe Pământ. În general, se poate
PARTEA A III-A

FIȘELE DE LUCRU

PARTEA A III-A

Atunci când se vorbește despre vreme, se face referire la fenomene, precum soare, nori, ploaie, căldură

Părerea colegilor mei de clasă:

Meteorol

Sarcină Încearcă din nou să explici de ce există un raport meteo zilnic, însă nu și un raport climatic zilnic.

Ce este de fapt dioxidul de carbon? Dioxidul de carbon este adesea numit CO2 din cauza compoziției sale de

carbon (C) și oxigen (O). Acesta este o parte a aerului nostru, împreună cu oxigenul și azotul. Apare numai în
cantități foarte mici. În mod normal, aerul are doar 0,035 % de CO2. Cu alte cuvinte: din 1.000.000 de părți de
aer, 350 sunt CO2. Aceasta se exprimă în felul următor: o concentrație de 350 ppm (parts per million).

Șab. 2 verso

Desen

CONSECINȚELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

EFECTUL DE SERĂ

La știri și în ziarele auzim și citim permanent despre schimbările climatice. Dar ce este, de fapt, acest

PROPUNERE PENTRU DISCUTAREA LA TABLĂ A EFECTULUI DE SERĂ

fenomen? Pe baza poziției geografice, fiecare regiune de pe glob poate fi încadrată într-un climat specific.
În Sahara este uscat și foarte cald, la tropice este cald și umed, la nou domnește o climă temperată, iar în

Graficele sunt desenate pe tablă pe rând și pot fi discutate cu elevii după cum urmează.

apropierea Polului Nord temperaturile sunt de obicei sub 0°C. Clima din diferitele regiuni este un fel de
compilație a condițiilor meteorologice tipice care predomină acolo. Ce înseamnă schimbarea climei? În
țările cu puține precipitații, ariditatea devine și mai pronunțată sau plouă mai des, în regiunile umede și
calde, apar mai multe furtuni. În zonele reci, temperaturile cresc.
În prezent, schimbările climatice despre care tot auzim la știri au loc pe întregul glob. Ele determină o

Radiația solară

1. Pământul fără atmosferă: Această ilustrație arată

încălzire continuă a planetei.

Pământul fără atmosferă. În aceste condiții, temperatura
ar fi de -18°C, iar viața nu ar fi posibilă chiar și doar
din acest motiv.
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Pământul

Întrebați-vă părinții sau bunici când au auzit pentru prima dată de această problemă …

Razele Soarelui ar ajunge pe Pământ și ar fi apoi reflectate
complet în spațiul cosmic.

În plus, schimbarea climatică nu este lipsită de consecințe, ci din contră, este chiar periculoasă pentru oameni și pentru mediul înconjurător. Oamenii de știință din întreaga lume investighează fenomenele care vor

-18 °C

avea loc și cât de rapid se încălzește Pământul. Unii cercetători sunt de acord că următoarele lucruri se vor
întâmpla cu siguranță:
1

Deșertul se extinde. Oamenii care locuiesc acolo

Radiația solară

2. Efectul de seră natural: Pe mijlocul tablei se desenează
atmosfera din jurul celui de-al doilea glob pământesc și se

2

adaugă cuvântul atmosferă. În învelișul de aer sunt desenate
puncte care reprezintă particulele de gaze și se discută

Lipsa ploii provoacă

împreună cu elevii despre compoziția chimică a aerului.
Pământul
3

Gazele vor fi scrise pe tablă folosind simbolurile, iar gazele
cu efect de seră se marchează cu o altă culoare.

Și condițiile meteorologice mai extreme, precum
Atmosfera

4

Ghețarii

5

Dacă ghețarii uriași de la Polul Sud se vor topi,

15 °C

O2 = 78 %, N2 = 21 %, H2O = variabil, până la 3 %, CO2 = 387 ppm (= 0,0387 %),

gaze nobile = 26 ppm, CH4 = 1,8 ppm N2O = 0,32 ppm, O3 = 0,01 bis 0,1 ppm, FCKW = 0,001 ppm)

Sarcini
1
2

3

4

Atunci când se explică efectul de seră, se poate folosi comparația cu o seră sau un solar. Razele Soarelui trec
Luați atlasul și priviți o hartă a Europei. Ce țări vor fi afectate în mod special de creșterea continuă a

prin atmosferă, iar pe suprafața Pământului, sunt transformate în radiație termică sau reflectate. O parte este

nivelului mării?

reținută în atmosferă. Gazele de seră împiedică reflecția. Datorită compoziției (concentrației) gazelor cu efect

Ce orașe germane mari sunt situate pe coastă?

de seră din atmosferă, pe Pământ avem o temperatură medie de +15°C. Elevilor li se va explica ce înseamnă

Ce efecte (inclusiv consecințe indirecte) se vor resimți în orașul vostru?

în acest context ”în medie”. De exemplu, în epoca glaciară, temperatura medie globală a fost de doar 9°C.

În secolul trecut, temperaturile din Europa au crescut cu 1°C și nivelul mării s-a ridicat cu 30 cm, cantitatea de ghețari s-a topit la jumătate, iar din cauza încălzirii, cântecelul vechi de copii „Toate păsărelele
s-au întors” nu mai este tocmai corect. În iernile actuale calde, multe păsări migratoare rămân aici, în loc
să migreze spre sud. Îți vin unele în minte?
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rile? Pe de o parte, fenomenul nu există de foarte mult timp și tot ce este nou este la început interesant.
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Ce este atât de interesant la aceste schimbări climatice, încât se vorbește despre acest subiect la toate ști-
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Șab. 3

3. Efectul de seră antropogen: În cel de-al treilea desen de

Radiația solară

pe tablă, sunt desenate mai multe particule de gaz, pentru
a ilustra emisiile crescute de CO2 și de alte gaze cu efect de

CRU ÎN ECHIPĂ - GAZE CU EFECT DE SERĂ ȘI SURSELE ACESTORA
Sarcină de grup: Reprezentați grafic efectul gazelor cu efect de seră.

seră cauzate de către oameni. Arderea excesivă a carbonului
(de ex. în procesul de producție a energiei) produce o crește-

re a concentrației de CO2 din atmosferă.

1

Ceea ce, la rândul său, face atmosfera mai impermeabilă

3

Pământul

la reflecția căldurii, crescând astfel continuu temperatura
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Lipiți imaginile cu textele corespunzătoare pe globul pământesc.
Aranjați apoi săgețile, ținând cont de direcție (sus: emisie de..., jos: preluare de...).
Verificați rezultatul cu fișa cu soluții. Abia apoi lipiți săgețile definitiv.

medie globală. Doar în ultimii 100 de ani, aceasta a crescut
cu aproximativ 0,8°C. Această încălzire globală conduce deja
la schimbări climatice observabile și măsurabile.

Întrebări cheie pentru schimbul de experiență

•

Care este motivul creșterii concentrației de gaze cu efect de seră din atmosferă?

•

Cât rămân gazele cu efect de seră individuale în atmosferă? Cât de repede sunt descompuse?

•

Care este relația dintre efectul de seră și consumul de energie?

•

Care este motivul creșterii consumului de energie la nivel mondial?

•

De câtă energie are nevoie omul?

•

Ce resurse energetice există pe Pământ? Cum sunt acestea utilizate? Cum sunt distribuite?

Müll
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15 °C

4

Decupați imaginile, casetele de text și săgețile.
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Atmosfera

2
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Păduri

Creșterea
animalelor

Creșterea
evaporării apei

Centrale electrice
și industrie

Arderea pădurilor
pentru a obține
terenuri agricole
Deșeuri

Ape

Chimie

Trafic

Extragerea
combustibililor fosili

Culturi de orez

RUPUL INTERGUVERNAMENTAL PRIVIND SCHIMBĂRILE

RUPUL INTERGUVERNAMENTAL PRIVIND SCHIMBĂRILE
CLIMATICE (IPCC) DECLARĂ:

CLIMATICE (IPCC) DECLARĂ:

Trei tone de CO2 pe cap de locuitor ca medie globală ar fi ac-

Trei tone de CO2 pe cap de locuitor ca medie globală ar fi ac-

creștere a temperaturii de 2°C. Mai ales țările industrializate

creștere a temperaturii de 2°C. Mai ales țările industrializate

depășesc în mod semnificativ această limită.

depășesc în mod semnificativ această limită.
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Ape
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77
Chimie

Müll

Deșeuri

Creșterea
evaporării apei

Trafic

Creșterea
animalelor

Extragerea
combustibililor fosili

Centrale electrice
și industrie
Păduri

Arderea pădurilor
pentru a obține
terenuri agricole

Culturi de orez
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Șab. 4 Lucru în echipă

Șab. 5 Clasele primare și clasa 5/6

EXPERIMENT EFECTUL DE SERĂ

CE LEGĂTURĂ EXISTĂ ÎNTRE ENEGRIE ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE?

Aveți nevoie de: un borcan de gem gol și curat, pământ de flori, un termometru, folie transparentă,

Atunci când folosim surse de energie fosile, ardem materia vegetală care a crescut pe Pământ acum milioane

cronometru

de ani. La acea vreme, aerul nu era exact la fel ca cel din prezent, ci avea un conținut mai mare de dioxid de

Structura experimentului:

surse de energie fosile (cărbune, gaze naturale, petrol) pentru a le putea folosi energia, atunci acest dioxid de

1

2

3

carbon. Un aspect care astăzi nu ne mai interesează. Credeți? Nici pe departe. Dacă ardem în prezent aceste
carbon va fi din nou eliberat. Și atunci ce se întâmplă?

Umpleți un borcan cu pământ, însă nu până sus.
Acoperiți borcanul cu folie de plastic.

Dioxidul de carbon este un gaz cu efect de seră, cu alte cuvinte, face atmosfera Pământului mai impermea-

Așezați borcanul la soare sau într-un loc cât mai luminos.

bilă la căldură. Drept urmare, atmosfera se încălzește din ce în ce mai mult (ca într-o seră, motiv pentru care

Derularea experimentului:

fenomenul în cauză se mai numește și „efectul de seră cauzat de om”). Deși în sine, dioxidul de carbon este
important pentru viața pe Pământ (altfel pe Pământ ar domni o temperatură medie de -18°C), o cantitate prea
mare este nocivă. Principiu care se aplică la fel de bine și în cazul ciocolatei, televizorului și școlii...

Măsurați temperatura și introduceți valoarea în tabel. Măsurați temperatura din borcan la interval de 5 minute

consumat, colectează câțiva cenți. Acest impozit se numește eco-taxă și mulți adulți îl critică, deoarece nu

Presupuneri:

îl consideră deloc ecologic. Fondurile strânse sunt utilizate nu numai în favoarea mediului înconjurător, ci și
Faceți presupuneri despre evoluția temperaturii. Se modifică? Dacă da, crește sau scade? Justificați-vă pre-

pentru alte lucruri importante. Cu toate acestea, taxa este ecologică, deoarece oamenii consumă astfel mai

supunerea:

puțină energie...
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Sarcini
1

Date:
Timp în min

Temperatura în°C

La cât s-ar cifra cantitățile anuale de CO2, dacă
toți oamenii ar trăi ca noi în Germania?

Emisiile de dioxid de carbon

Pentru a răspunde la întrebare, aveți nevoie de

În fiecare an, energia pe care o consumăm pro-

un atlas, de un elev din clasă care este bun la

duce multe tone de gaz cu efect de seră CO2, care

calcule în minte și de numerele din cutie.

sporește efectul de seră:

La nivel mondial, este vorba despre:

Rezultat:

25.000.000.000 tone pe an
de milioane de tone,
adică de

2

Rezultatul experimentului:
Ce ați observat? Cum evoluează temperatura?

ori mai mult

de tone)

900.000.000 tone pe an
(în cuvinte: 900

Toată biomasa vie, în special pădurile și plantele

11 tone pe an,

marine, stochează în jur de 17 miliarde de tone

2/5 pentru producerea energiei electrice

de tone)

ceea ce înseamnă per locuitor în Germania:

de CO2 pe an. Discutați în cadrul grupurilor, ce

1/5 pentru trafic

efecte ar avea rezultatul de la exercițiul 1 asupra

1/5 pentru industrie

climei sau a schimbărilor climatice.

1/5 pentru gospodării și consumatori mici

De ce producem mai multe emisii de dioxid de

1 kWh de energie electrică = 800 g emisii de CO2

carbon decât majoritatea oamenilor de pe pla-

Comparați cu presupunerea inițială. Rezultatul se potrivește cu presupunerea?

(în cuvinte: 25

Din cantitatea respectivă, Germania produce:

decât în realitate!

netă?
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energie și să protejeze astfel clima. În acest scop, au impus un impozit: pentru fiecare kilowatt-oră de energie
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Politicienii au venit cu ideea de a scumpi pur și simplu energia, pentru ca oamenii să consume mai puțină

și înregistrați-o în tabel. Respectați intervalul de timp.

(adică

de tone)
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Șab. 6 Clasele 5/6 și 7/8

ENERGIA – CE ESTE ACEASTA?

SURSELE DE ENERGIE ȘI UTILIZAREA ENERGIEI
Introducere în subiect cu următoarele întrebări:

Reține:

Energia și economisirea energiei. De ce trebuie, de fapt, să economisim energia? Răspunsuri posibile: pentru

Nu poți vedea energia, dar este întotdeauna acolo unde se întâmplă ceva:

a face economie de bani, pentru a salva clima, pentru efectul de seră
✓ când ceva se mișcă,

Ce forme de energie există? Unde consumăm energie?

✓ când ceva este luminos,

Energie primară

✓ când ceva crește,

Energie finală

Surse de energie regenerabile

Energia utilizabilă

Gaze

Apă

Căldură (instalații de încălzire)

Cărbune (lignit și huilă)

Soare

Energie electrică (televizor, telefon mobil, lumină etc.)

se schimbă. Fără energie, viața pe Pământ nu ar fi posibilă, deoarece pe planetă ar domni frigul, întuneri-

Petrol

Vânt

Mișcare (mașină, alergare...)

cul și liniștea.

Surse de energie nucleare

✓ când ceva este foarte sus (și poate cădea),
✓ și când gândim, desigur!
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Energia nu poate fi recunoscută numai prin efectele sale asupra mediului. Este motivul pentru care ceva
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Surse de energie fosile

✓ când ceva devine mai cald sau mai rece,

Biomasă (lemn, plante)
Geotermie

Sarcină
Scrieți pe un bilet toate lucrurile care vă vin în minte despre energie. Folosiți un bilețel (împreună cu numele)
pentru fiecare idee. Adunați toate notițele pe un afiș mare, pe care îl agățați în clasă. Sortați ideile în urmă-

Utilizarea după conversia energiei:

toarele rubrici:

Gaz > electricitate + căldură

Energie atomică> electricitate

Vânt > electricitate

Cărbuni > electricitate + căldură

Apă > electricitate			

Biomasă > electricitate și căldură

Petrol > căldură			

Soarele > electricitate + căldură

Geotermie > căldură

Mai întâi elevii își exprimă părerile, așa cum se arată mai sus în cele trei coloane. Așezați titlurile după
Asta cunosc,
aici mă descurc bine.

Asta vreau să știu.

Asta am mai auzit,
dar nu știu ce înseamnă.

mențiunile elevilor și explicați. Dacă se menționează energia nucleară, aceasta trebuie înregistrată separat,
deoarece aceasta nu este nici energie fosilă, nici regenerabilă. În continuare, în cadrul unei discuții, sursa de
energie poate fi pusă în relație cu utilizarea.
Regenerabile: Surse de energie care nu se consumă și care sunt întotdeauna disponibile sau cresc permanent.

		

Combustibili fosili: La fel ca și fosilele (pietrificările), combustibilii fosili provin din resturi de plante com-

În perioada următoare, de fiecare dată când abordați la lecții unul dintre subiectele de pe afiș, puteți pune

pactate cu multe ere în urmă. Toți aceștia conțin carbonul pe care plantele l-au legat la vremea respectivă.

o bifă lângă cuvântul cheie. La final, toate aspectele menționate vor fi clarificate. Dacă nu: sâcâiți-l pe profe-

Aceștia nu sunt regenerabili. Carbonul conține energie, care poate fi eliberată prin ardere.

sorul vostru...

Trecere la tematica efectul de seră:
Ce trebuie să ars carbonul pentru a elibera energie (căldură)? (Ce se întâmplă dacă se ține un pahar peste o
lumânare? Ce lipsește?) Răspuns: Oxigenul (aerul)
C		

+

Carbon		

+

O2		

Oxigen		

=
=

CO2

Dioxid de carbon

Cu siguranță, toată lumea a auzit de dioxidul de carbon. Este vorba despre un așa-numit gaz cu efect de
seră, care este principalul responsabil pentru efectul de seră antropogen. El apare întotdeauna atunci
când este ars material cu conținut de carbon, de regulă materie vegetală. La această reacție se eliberează
energie.
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✓ când ceva face zgomot,
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Șab. 6 verso

Șab. 7

FIȘĂ: ENERGIE ȘI PUTERE

ENERGIA ELECTRICĂ

Diferența dintre energie și putere

În viața de zi cu zi, pentru energia electrică folosim termenul curent electric.

Puterea poate fi măsurată în orice moment, în timp ce energia se măsoară într-o perioadă de timp, de ex. o

Curentul electric este mișcarea, fluxul, sarcinilor electrice. Această sarcină este proprietatea unor particule-

secundă, o oră sau un an.

lor foarte mici, așa-numitele microparticule. Imaginează-ți o pungă cu orez. În ea sunt multe boabe de orez
individuale. În mod similar, sarcina electrică este compusă din sarcini individuale, foarte mici. Intensitatea

Unitatea kWh în detaliu

curentului indică ce sarcina electrică care trece într-o secundă printr-un conductor.

În continuare, câteva exemple de utilități care corespund unui kWh, în cazul în care nu apar pierderi de
energie.

82

a ridica o masă de 1 t 367 m

•

a încălzi 9,5 l de apă de la 10 ° C până la punctul de fierbere

•

a umple o butelie cu aer comprimat de cca 30 l cu aer la 200 bari

•

a accelera o masă de 1 t de la 0 la 85 m/s (= 305 km/h) În

ce este stocat 1 kWh de energie?
•

în cca 1 baterie complet încărcată pentru un autoturism diesel (85 Ah)

•

cca 0,1 l benzină sau motorină

•

cca 0,25 kg lemn de foc

•

cca 0,13 kg huilă

•

cca 0,09 m3 gaze naturale

Randamente la conversia energiei
În funcție de randamentul conversiei de energie, pentru a genera 1 kWh de energie utilă trebuie eliberată o
cantitate diferită de energie. În prezent, randamentele sunt aproximativ următoarele:
•

Producere de căldură: 90 – 100%

•

Motoare de vehicule: 20 – 45%

•

Turbine mari de apă: până la > 90%

•

Roți hidraulice: 70%

•

Musculatura umană: 10 – 20%

•

Motoare electrice: 70 – 90%

•

Becuri incandescente: 5%

•

Lămpi de economisire a energiei: 15%

•

Centrală pe cărbune: cca 45%

•

Centrală nucleară: cca 40%

•

Centrală de cogenerare: 80 – 90%

•

Celule solare: 10 – 18%

Randamentul
Randamentul descrie raportul dintre energia alimentată și cea utilizată. Prin urmare, indică ce procent
din energia furnizată poate fi utilizată după conversia într-o altă formă de energie. Exemplu: Becurile
incandescente folosesc doar 5 % din energia electrică cu care sunt alimentate pentru lumină. Restul de
95 % este eliberat în mediul ambiant sub formă de căldură.
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1 kWh este necesar pentru:
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Șab. 8

Șab. 9

ENERGIA TERMICĂ

ENERGIA MAGNETICĂ

Atunci când percepem căldură, percepem energia termică. Folosim termenul de căldură și în viața de zi cu zi.

În viața de zi cu zi, folosim expresia atracție magnetică. În câmpurile magnetice, energia se bazează pe mișca-

Există radiație termică, flux de căldură și conducție termică. Căldura ia naștere prin aport de energie. Există

rea unor particule foarte mici. În magneții permanenți, apare energie magnetică. Există și câmpuri magnetice

surse de căldură naturale și surse artificiale. În timp ce focul este o sursă de căldură naturală, fierul de călcat

care sunt generate într-o bobină prin care trece curent electric. Atunci când printr-un fir trece curent electric,

este o sursă artificială. La multe aparate, căldura este produsă cu ajutorul curentului electric: plita electrică,

în jurul acestuia se creează un câmp magnetic. Dacă câmpul magnetic se intensifică, firul este înfășurat sub

uscătorul de păr sau perna de încălzit.

formă de bobină. O diferență foarte importantă între magneții permanenți și electromagneții poate fi văzută
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în următoarea situație: Dacă oprim curentul electric la electromagnet, atunci dispare și magnetismul.
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Șab. 10

Șab. 11

ENERGIA MECANICĂ

ENERGIA CHIMICĂ

În viața de zi cu zi, energia mecanică o numim mișcare. Atunci când ridicăm un corp, asupra acestuia acționea-

În viața de zi cu zi, numim energia chimică ardere. Aceasta este conținută în special în surse de energie ma-

ză forța gravitației. El posedă energie potențială. Dacă întindem un arc, acesta posedă și el energie potențială.

teriale, cum ar fi cărbunele, petrolul, lemnul sau chiar paiele. Energia este eliberată printr-o reacție chimică.

Corpurile care se mișcă au energie cinetică.

În corpul nostru, alimentele sunt transformate în energie sau stocate prin intermediul unor procese chimice.
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Plantele, pe de altă parte, au nevoie de lumină pentru alimentare lor cu energie.
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Șab. 13

ENERGIA LUMINOASĂ

APARATELE DE MĂSURĂ

În viața de zi cu zi, energia luminoasă o numim energie solară. De exemplu, din încălzirea apei dintr-un vas
aflat la soare, observăm că lumina transportă energie. Soarele produce lumină datorită temperaturilor foarte
ridicate și este o sursă de lumină termică. Razele de lumină ale soarelui sunt de undă scurtă. Pe Pământ,
acestea se pot transforma în radiație termică. Aceste raze sunt de undă lungă și sunt și ele responsabile de

TERMOMETRUL INFRAROȘU

efectul de seră (încălzirea globală).
Cu acest instrument de măsură, poți măsura temperaturile pe suprafețele corpurilor. Este potrivit pentru a măsura temperatura de pe suprafața mobilierului, rechizitelor școlare, pereților, tablei.... Nu este
însă foarte potrivit pentru suprafețele transparente,
reflectoare sau cu luciu metalic. Termometrul înregistrează radiația termică sau cantitatea de radiații și

88

trei butoane de control. Pentru a începe măsurarea,
trebuie să apeși pe butonul declanșator. Fasciculul
laser este pornit sau oprit cu ajutorul butonului de
control roșu. Acesta ajută la precizie. Înscrie valorile
măsurate în procesul-verbal și reamintește-ți să sta-
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o afișează digital.
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bilești mai întâi unitatea de la ambele butoane gri.
Valorile măsurate nu sunt memorate.

Atenție:
•

Alege o distanță de măsurare bună (nu prea
mare).

•

Orientează aparatul de măsură paralel/perpendicular pe suprafața de măsurat.

•

Include mai multe puncte de măsurare în
măsurătoare și efectuează mai multe măsurători.

•

Evită să privești în laserul de direcție și nu
orienta fasciculul pe alte persoane.

TERMOMETRUL CU REACȚIE RAPIDĂ

CONSUMUL DE CURENT ELECTRIC/VOLTACRAFT

Cu acest termometru poți măsura foarte rapid și cu

Cu acest dispozitiv, poți măsura consumul de ener-

precizie temperatura aerului interior, adică aerul

gie electrică al echipamentelor electrice și poți chiar

care te înconjoară. Mai întâi, pornește termometrul.

determina ce dispozitive au un consum deosebit de

Acesta măsoară temperatura fără temporizare, fo-

mare standby.

losind un așa-numit senzor termocuplu. Pe partea
frontală a termometrului se află butonul de pornire.
Lângă acesta se află comutatoarele:

Atenție:

HOLD

menține valoarea măsurată

REL

Prin apăsarea acestei taste, temperatura

voie de puțină răbdare pentru că trebuie să navi-

măsurată este resetată la zero, iar ulterior

ghezi prin meniu.

Operarea dispozitivului este simplă. Uneori ai ne-

Atenție:
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•

Introdu elementul senzor în polul negativ.

•

Efectuează mai multe măsurători – numai în
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acest fel măsurătoare va fi exactă.

APARAT DE MĂSURĂ CO 2
Aparatul de măsură CO2 arată concentrația de CO2

din aer. Este utilizat pentru monitorizarea continuă

APARATUL PENTRU MĂSURAREA LUMINII/

LUXMETRUL

a concentrației de dioxid de carbon (în ppm) și a altor factori de calitate ai aerului. Mai ales în lunile de

Cu acest dispozitiv poți măsura intensitatea luminii.

iarnă, când se folosește încălzirea, dispozitivele ajută

Acest lucru este important, atunci când vrei să deter-

la stabilirea unei bune practici de aerisire. Este deo-

mini dacă lumina electrică chiar trebuie fie aprinsă

sebit de importantă oprirea încălzirii și aerisitul în

sau dacă este suficientă lumină naturală. Uneori este

reprize mai lungi (cinci minute).

însă prea întuneric. Puteți determina aceste lucruri
cu ajutorul acestui instrument de măsurare.

Atenție:
•
•
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se afișează diferența de temperatură.

Atenție:

Atenție la orificiul de intrare pentru aerul
ambiant. Acesta nu trebuie să fie acoperit.

Așază aparatul pe o suprafață plană. Pentru a

Măsoară doar aerul ambiant și folosește

avea un rezultat de măsurare precis, citește rezul-

dispozitivul în mod profesional.

tatul de la o mică distanță.

Șab. 14

Șab. 15

FORMELE DE ENERGIE

CE ECHIVALENT ARE UN KWH?

Sarcină

Sarcină

Citește cu atenție textul. Subliniază informațiile importante și extrage ideile esențiale. Pe baza ideilor extrase,

Ce echivalent are un kilowatt-oră? Scrieți estimările voastre în căsuțele goale de pe fișa de lucru.

rezumă textul într-o scurtă prezentare.
Energia este împărțită în categoriile energia primară și secundară sau categoriile energia primară, energie

17 de ore de lumină

67 de ore de lumină

70 de cești de cafea
(filtru de cafea)

1 oră de uscat cu foenul

5 ore la computer

2 zile de răcire
(frigider de 300 l, A++)

3 minute de duș (încălzitor de apă instantaneu)

1 mașină de spălat plină

14 ore de standby
(ø gospodărie de
4 persoane)

5 ore televizor aprins

finală și energie utilă. Energia primară include toate materiile prime naturale care pot fi întâlnite în natură,

utilizate pentru producția de energie, cum ar fi combustibili fosili (petrol, gaze naturale, huilă și lignit, șisturi
petroliere, nisipuri bituminoase), combustibili nucleari (uraniu, toriu) și energiile regenerabile (soare, vânt,
apă, biomasă, energie geotermală, energia mareelor). În afară de energia geotermală, energia mareelor și
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include produse din cărbune (cocs, brichete), produse petroliere (benzină, păcură, kerosen), produse din gaz
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(gaz urban, gaz de rafinărie), electricitate și termoficare. Energia finală este energia utilizată de consumator
(energie secundară și energie primară utilizabilă direct). Energia utilă este energia utilizată efectiv de utiliza-

torul final: căldură, lumină, putere, energie electrică utilă. În Germania, energia utilizată efectiv este în prezent
1/3 din energia primară folosită.
Pictograme de www.freepik.com, www.icons8.com, www.meanicons.com

Formele de energie sunt: energia mecanică (energie cinetică, energie potențială), energia termică, energia
electrică, energia chimică, energia nucleară și energia electromagnetică sau radiantă.

DISTINCȚIA ÎNTRE ENERGIE ȘI PUTERE
Energia (E) este capacitatea corpurilor de a face un lucru mecanic. Atunci când se efectuează acest lucru mecanic, energia este transferată de la un corp la altul sau transformată în alte forme de energie.
Puterea (P) este lucrul mecanic efectuat momentan. Ea descrie efortul care trebuie depus pentru a face ceva.
Energia electrică și puterea nu trebuie confundate. În timp ce puterea poate fi măsurată în orice moment,
energia se măsoară pe o perioadă de timp determinată.
Într-un sistem închis, cantitatea de energie rămâne constantă. Energia nu se pierde, ci este transformată
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SIMȚIM ENERGIA PE PROPRIUL CORP
Cu valorile de mai jos, puteți calcula cât timp va dura pentru a produce 1 kWh în acest mod. Strângeți apoi mai
multe idei despre perceperea concretă a energiei.
Rezolvare:
Acțiuni

1 kWh

10 l de apă

de 14.679 ori urcat pe scări (10 kg, diferență de înălțime 2,5 m)

Alergare

alergare rapidă timp de 5 ore

Genuflexiuni

12.000 de genuflexiuni

dintr-o formă în alta. Acest principiu al conservării energiei este în același timp prima lege a termodinamicii.

Cu toate acestea, conform principiului degradării energiei, utilitatea energetică poate scădea, deoarece direcțiile de conversie ale energiei nu sunt echivalente. Energia sub formă ordonată (energia mecanică) poate
fi transformată complet în energie de formă mai puțin ordonată (căldură). În sens invers, transformarea funcționează însă doar parțial. Energia termică nu este complet transformată în energie mecanică (a doua lege a
termodinamicii). Atunci când folosim în limbajul curent noțiunea de „pierdere de energie”, înțelegem partea

Bază de calcul (rezultate rotunjite)
10 l de apă

cu atât este mai mare randamentul sau, în mod corespunzător, cu atât este mai mică pierderea de energie.

Lucrul mecanic (W) = masă (m) • accelerație gravitațională (g) • înălțime (h)
3.600.025 J = 10 kg • 9,81 m/s2 • (2,5 m • 14.679 m)

neutilizată a energiei din procesul de conversie de energie, de ex. căldura reziduală care apare la un motor.
Cu cât conversia energetică este mai eficientă (consum mai mic de energie la aceeași prestație energetică),

FIȘELE DE LUCRU

cundară ia naștere ca rezultat al unui proces de transformare din sursele de energie primară. Această categorie
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energia nucleară, sursele de energie de pe Pământ sunt de origine solară (energia solară stocată). Energia se-

Calculat, corespund 3.600.00 J = 1 kWh, deoarece 1 J = 1 Ws, 3.600 J = 1 Wh

Alergare

În repaus, un om are nevoie de o putere de aproximativ 60 de wați pentru a-și menține
funcțiile vitale; pentru alergare are nevoie de aproximativ 200 de wați.
Energie (E) = putere (P) • timp (h). De aici rezultă: 1 kWh = 200 W • 5 h

Genuflexiuni

Se presupune o diferență de înălțime din poziția de pe vine la poziția verticală de 50
cm și o masă corporală de 61 kg.
Lucrul mecanic (W) = masă (m) • accelerație gravitațională (g) • înălțime (h)
3.590.460 J = 61 kg • 9,81 m/s2 • 0,5 m

Calculat, corespund 3.600.00 J = 1 kWh, deoarece 1 J = 1 Ws, 3.600 J = 1 Wh

EINFÜHRUNG MESSGERÄTE

Oră/
ziua săptămânii

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Așa ar trebui să fie
Concentrație CO2 ppm după
20 min (citită)

curbă a CO2. Notați intervalele la care ați aerisit și ce observații ați făcut.

Concentrație CO2 ppm după
10 min (citită)

de a aerisi. Este important să vorbiți despre cum vă simțiți. Înregistrați rezultatele măsurătorilor și desenați o

Consumul de energie
electrică anuală în KWh
(wați x ore)

Timp de o săptămână, măsurați concentrația de CO2 în sala de clasă în interval de oră. Schimbați zilnic modul

Perioada de utilizare anuală
în h
(h pe zi x zile pe an)

Sarcină

MĂSURAREA CURENTULUI ELECTRIC

Holul de la intrare

Casa scării

Coridor

15°C
Casa scării

MĂSURAREA TEMPERATURII

18°C

Înainte de ore, la fiecare 25 de minute și la fiecare pauză

Camere auxiliare și sala de
sport

Ferestrele se deschid timp de cinci minute

•

20°C

Încălzirea trebuie oprită

•

Start (citită)

Concentrație CO2 ppm

(măsurată)

500 lux
Laboratoare, ateliere

în W

100 lux

Ora 11.00

Coridoare

Ora 10.00

300 lux

Ora 09.00

Putere

Luminozitate în lux

Ora 08.00.

Săli de clasă

ați mai observat?

Aparat

CD-плейър (в режим стендбай)

CD-плейър

Лаптоп

ca fiind deosebit de plăcut? Când s-a înregistrat cea mai mare concentrație de CO2? Când cea mai redusă? Ce

Aparat

La final: Evaluați analiza. Când v-ați simțit cel mai bine? A existat un interval de aerisire pe care l-ai perceput

Coridor

Observații:

Postul meu de lucru

Interval de aerisire:

Clasă ferestre

Ora14.00

Clasă perete

Ora 13.00

Încăpere și locul de măsurare

Ora 12.00

MĂSURAREA LUMINII
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•

Iluminatul (Asta ne dorim)
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Cum se aerisește corect:

Temperatura (Așa este corect)

Aerisitul corect este esențial. Bascularea ferestrelor nu este suficientă. Din contră: se pierde căldură valoroasă, fără să aibă loc un schimb de aer eficient.

Săli de clasă

(unitatea în care se măsoară CO2) nu prezintă probleme pentru sănătate. Însă valori mai mari sunt dăunătoare

Sală de clasă

Temperatură în°C

plă, deoarece oamenii absorb oxigen în timpul respirației și expiră CO2. Un conținut de CO2 de 500 – 1500 ppm

Încăpere și locul de măsurare

Nici pe departe!!! Dacă într-o încăpere se află mai multe persoane, cantitatea de CO2 crește. Aceasta se întâm-

oamenilor.

Costuri curent electric
în €
(kWh x 0,27 €)

se exclud reciproc.

< = 1000 ppm inofensiv

Mulți oameni cred că în sezonul rece ferestrele trebuie să rămână închise. Li se pare că încălzirea și aerisitul
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AERISITUL ESTE OBLIGATORIU
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Șab. 16

95

Șab. 18

Șab. 19

LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU TURUL ȘCOLII CU ACCENT PE ASPECTELE ENERGETICE

TURUL ȘCOLII CU ACCENT PE ASPECTELE ENERGETICĂ –
INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA ȘCOLII

Pe parcursul turului prin clădire, se atrage atenția asupra aspectelor legate de consumul de energie. De
exemplu:
Aspecte

✓ Iluminatul exterior

Zonele exterioare ale școlii (parcări, curte, alei, zonă de
intrare) pot fi iluminate artificial? Pentru cine este aprins
iluminatul seara? Există temporizatoare și detectoare de
mișcare? Lumina este stinsă în timpul zilei?

FIȘELE DE LUCRU
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✓ Starea de iluminare a încăperilor și
coridoarelor

Posedă clădirea un certificat energetic?
Întrebări despre clădire

Da ¨

Nu ¨

Anul:
Amprenta la sol:
Suprafața încălzită:

Spațiile sunt prea luminoase sau prea întunecate? Ce
forme de iluminat artificial sunt folosite? Cum se aprind
luminile (de ex. de către administrator pe holuri)? În
încăperile neutilizate merge lumina? Există corpuri de
iluminat evident inutile? Cum sunt pornite benzile de
lumină individuale din sălile de clasă?
Lămpile sunt întotdeauna stinse după părăsirea încăperilor?

✓ Echipamentele electrice
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Echipamentele electrice sunt oprite după utilizare (de
ex. computerele și tablele interactive smartboard) sau
funcționează continuu?
La copiator este utilizată funcția de economisire a energiei?
Care este situația cu automatele de cafea și eventuale
alte echipamente electrice, de ex. cele din cancelarie?
Se folosesc blocuri multipriză deconectabile pentru a
reduce consumurile de standby?

Subsol:

Ferestrele deschise sau basculate permanent înseamnă
cel puțin un comportament greșit în ceea ce privește
aerisitul. Există posibilitatea de a aerisi cu ferestrele larg
deschise?

✓ Ușile

Ușile dinspre curte sunt deschise permanent sau sunt
blocate în timpul pauzelor? Ce se întâmplă cu ușile de la
sălile de clasă? Sunt închise în timpul pauzelor?

✓ Consumul de apă caldă

Există chiuvete la care este furnizată inutil apă caldă sau
care dispun chiar de boilere electrice?
Pentru ce nevoie de preparare a apei calde este dimensionat sistemul și care este consumul real? Sunt instalate armături care fac economie de apă? Inclusiv bucătăria
și cafeneaua sunt suspecți în ceea ce privește irosirea
apei (calde).

✓ Protecția solară

Da ¨

Nu ¨

cm

Nu ¨

Există o mansardă?		

Da ¨

Nu ¨

Mansarda este utilizată (încălzită)		

Da ¨

Nu ¨

Dacă nu: Mansarda este izolată termic? 		

Da ¨

Nu ¨

cm

Nu ¨

Plafonul subsolului izolat termic?
Mansardă:

Există frigidere goale și congelatoare înghețate? Pot fi
comasat alimentele din frigidere?
✓ Ferestrele

Subsol încălzit? 		

Termoizolație exterioară:

Clădirea școlii este izolată termic?

Iluminat exterior:

Există

lămpi, dintre care

Ferestre:

Există

ferestre, dintre care

Da ¨ cca

Da ¨ cca

sunt aprinse.
sunt deschise și

sunt basculate.
Uși:

Există în total

uși, dintre care

se închid sigure și

trebuie închise manual.
			
uși sunt deschise (permanent).

Protecția solară sau jaluzelele sunt folosite la timp vara,
ca sălile de clasă să nu se încălzească prea tare?

uși se închid

prost.
Apa:

Apa pluvială este colectată?		

Da ¨

Nu ¨

Apa este folosită pentru irigație? 		

Da ¨

Nu ¨
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Tematică:

Temperatura exterioară:

Data:
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Șab. 20

Șab. 21

TURUL ȘCOLII CU ACCENT PE ASPECTE ENERGETICE – ÎNCĂLZIREA

CREAREA UNUI PROFIL DE TEMPERATURĂ ȘI MĂSURAREA LUMINII

Cum este încălzită școala?

Ce părți sunt încălzite, câte circuite de încălzire
există?

¨ Termoficare
¨ Păcură

¨ Clădirea principală

¨ Centrală de cogenerare cu

¨ Clădirea auxiliară
¨ Zona administrativă

Tematică:

Întrebări:

Temperatura din încăpere

Este prea cald sau prea frig? Compararea temperaturilor din încăperile școlii cu valorile nominale.
Există în școală încăperi care sunt deosebit de
călduroase sau friguroase?

¨ Sala de sport
(de ex. lemn, ulei vegetal, biogaz, gaze naturale,

¨ Grădinița

petrol)

¨ Altele

¨ Gaze naturale
¨ Peleți din lemn
Pentru întocmirea profilului de temperatură, este nevoie de un plan al clădirii. În planul clădirii vor fi apoi
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Comanda instalației termice a școlii

•

Instalația termică a școlii are un sistem de comandă și este adaptată după următoarele reguli:

•

Regim de încălzire în timpul zilei de la

•

Temperatură < valori sub temperatura nominală
albastru,

până la

(+/- 1°C), verde

Sală de clasă

20°C

Temperatură > temperatura nominală depășită

Holuri

16 – 18°C

roșu.

Casa scării

14 – 17°C

Sala de sport

15 – 18°C

Temperatură prestabilită în clase:
Regim de economie la sfârșitul de săptămână de la

Temperaturi nominale:

Temperatură = temperatură nominală corespunzătoare

până la

¨ Nu există operare în regim de economie la sfârșitul de săptămână

La final, este foarte ușor de observat, dacă în școală este eventual prea cald sau dacă există diferențe mari
de temperatură între încăperi.

Temperatura setată în regimul de economie
Regim de economie în vacanțe de la

până la

Exemplu:

¨ Nu există operare în regim de economie pe perioada vacanțelor
Pentru măsurătorile efectuate cu un

luxmetru se aplică următoarele valori

Cum este produsă apa caldă?

orientative:

¨ Centralizat prin instalația termică

300 Lux în săli de clasă

¨ În încăperi cu aparate electrice (boiler, încălzitor de apă instantaneu)

100 Lux în camere auxiliare

¨ Prin intermediul unei instalații solare termice (acoperă aproximativ 60% din necesarul de apă caldă)

500 Lux în laboratoare

De unde provine curentul electric?
¨ Instalație fotovoltaică

Valoarea actuală indicată de contorul de electricitate:

¨ Centrală de cogenerare cu

(de ex. lemn, ulei vegetal, biogaz, gaze naturale, petrol)

Consum anual de energie electrică:

¨ Mix de curent electric din rețeaua publică de
electricitate
¨ Curent electric verde de la un furnizor de energie
electrică alternativ

Producție instalație fotovoltaică:
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Consumul anual de energie termică: __________________ kWh
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Șab. 22

Șab. 23

PROFILUL DE TEMPERATURĂ AL ȘCOLII

LISTA MĂSURILOR

Nu toate încăperile școlii sunt la fel de călduroase. Din diferite motive, pot exista diferențe de temperatură în
momente și locuri diferite. Pentru a vă crea o imagine de ansamblu, dacă cumva în școală sunt temperaturi

Stare actuală

Măsură de economisire a
energiei

Observații

Responsabilitate

1. Mansardă, pardoseală sub
acoperișul plat insuficient
izolată

Așezare covoare izolante
(determinare în prealabil a
zonelor critice)

Administrația
școlii

Poate fi pusă în aplicare
fără costuri prea mari,
este posibilă participarea
elevilor

2. În sălile de sport și în
unele zone de coridor,
ferestre vechi cu un singur
geam

Înlocuire succesivă a ferestrelor cu un singur geam cu
ferestre termoizolate

Administrația
școlii

3. Camerele din colț de la
primul etaj sunt răcoroase din cauza ferestrelor
neetanșe

Înlocuirea sau etanșarea
ferestrelor!

Administrația
școlii

4. Control centralizat al
temperaturii: Timp de
încălzire în clădirea școlii
între orele 6:30 – 19:15 (utilizare între 7:00 și 20:00)

Testare regim de scădere a
temperaturii
½ oră mai devreme, de la
18:45

Училищен
домакин

5. În unele încăperi (de ex.
laborator de fizică, D203),
reflector pentru iluminarea
tablei

Înlocuirea luminilor de
la tablă cu LED-uri și a
becurilor incandescente ale
iluminatului de urgență cu
lămpi economice

Detectarea de
către echipa
responsabilă de
energie, informarea administratorului

6. Întrerupătoarele de
lumină nu sunt marcate

Marcarea întrerupătoarelor
de lumină, pentru a permite aprinderea luminii după
necesități

Echipa responsabilă de energie

Implementare de către
managerul energetic la...

7. Nișele radiatoarelor
neizolate

Examinarea pierderilor de
căldură prin înregistrare IR;
dacă pierderile sunt mari,
izolare termică a nișelor

Administrația
școlii, echipa
responsabilă de
energie

Imagini IR realizate, izolarea termică a cărămizilor
de sticlă din spatele caloriferelor din sala de sport cu
elevii, la data de...

8. Lămpile din zona de
intrare nu au reflectoare...

Echiparea lămpilor cu
reflectoare

Administrația
școlii

9. ... și sunt aprinse și ziua,
deoarece sunt conectate
împreună cu lămpile în
zonele laterale fără ferestre

Separarea circuitelor (zone
care depind și care nu depind de lumina naturală)

Administrația
școlii

10. Pierderi mari de căldură
în subsolul unde se află
centrala termică prin fante
de ventilație în ușa exterioară (provenite de la vechea
încălzire pe gaz; în prezent,
nu mai sunt necesare)

Acoperirea fantelor de
ventilație

Administratorul
școlii

11. O fereastră din sala D3
(parter) este defectă și nu
poate fi blocată

Necesită reparații

Administratorul
școlii

Pentru crearea profilului de temperatură, aveți nevoie de:

Valori orientative pentru temperatură

•

Planul școlii sau o schiță, în care sunt desenate

20°С în sala de clasă

toate încăperile existente.

18°С în camerele auxiliare și în sala de

Mai multe termometre cu reacție rapidă

15°С pe casa scării
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Dată

Persoana care înregistrează informațiile

Clasa
Temperatura exterioară

Nr. cameră

Exemplu:
Clasa 3с, 1014

Temperatură

Ventil(e)
termostatic(e) setat la

ferestre dintre
deschise care basculate

Sondaj în rândul
elevilor
(prea cald / prea
rece / exact cum
trebuie)

22 °C

4

1

prea cald

3

5

12. Becker raportează faptul Limitarea supapelor
că încăperile liceului grecesc termostatice la treapta 3
sunt de obicei supraîncălzite (punere de acord cu administratorul)

Echipa responsabilă de energie,
administratorul

13. Iluminarea în laboratorul
de fizică este subdimensionată (aproximativ 350 – 450
în loc de 500 lux)

Echiparea lămpilor cu reflectoare sau înlocuirea cu
lămpi noi

Administrația
școlii

14. Lămpile vechi în sălile
de clasă de la parter, fără
oglindire și protecție
împotriva strălucirii

Înlocuire în cadrul programului de înlocuire a
corpurilor de iluminat

Administrația
școlii
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bui întrebate cum percep temperatura în mod subiectiv. Dacă o încăpere este goală, întrebați-vă pe voi înșivă.
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prea mari, trebuie măsurată temperatura din fiecare încăpere. În plus, persoanele prezente în încăperi ar tre-
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Împreună cu măsura 7

Montarea de termometre
la...

Șab. 24

Șab. 25

LISTA MĂSURILOR

IMAGINE PE TABLĂ: TABEL ENERGIE

Școală/Dată/Nume

După următoarele întrebări, tabelul energetic este completat împreună cu elevii: La ce vă gândiți când vine
vorba despre energie? Ce surse de energie și forme de energie cunoașteți? Unde se utilizează energia și la
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Observații

Responsabilitate

ce se folosește? Mai întâi, sunt înscrise în coloanele corespunzătoare răspunsurile elevilor și se dau titluri
adecvate. Este oportună diferențierea prin culori între sursele de energie regenerabile și cele neregenerabile.
După aceea, se pot discuta alte aspecte energetice (a se vedea partea inferioară a tabelului).

Sursă de energie
(energie primară)

Formă de energie (exemple
pentru conversia energetică)

Exemple de servicii în domeniul
energiei (energie finală și utilă)

Gaze naturale

Energie chimică
(în energie termică)

Căldură pentru încălzire

Lignit și huilă

Energie chimică
(în energie electrică)

Curent electric pentru funcționarea aparatelor electrice

Petrol

Energie chimică

Combustibil pentru propulsia
aeronavelor

(în energie mecanică)
Apă

Energie mecanică
(în energie electrică)

Electricitate pentru iluminat

Biomasă
(vegetală și animală)

Energie chimică

Biocombustibil pentru autoturisme

Soare

Energie radiantă

(în energie mecanică)
(în energie electrică)

Electricitate pentru acționarea
tramvaielor

Energie geotermală
(căldură geotermală)

Energie termică
(fără conversie)

Prepararea apei calde menajere

Vânt

Energie mecanică
(în energie electrică)

Electricitate pentru procesele de
producție

Uraniu

Energie nucleară (prin fisiune
nucleară în energie electrică)

Curent electric pentru aragazul
electric pentru gătit

• Diferențiere cromatică între
• Pierderi de conversie
energiile finite (energie nucleară • Eficiență energetică
/ combustibili fosili) și energii
• Stocarea energiei
regenerabile
• Aplicații energetice tehnice (de
• Apariția surselor de energie
ex. centrală electrică, generator,
turbină)

• Potențiale de economisire a
energiei
• Alternative pentru utilizarea
energiei

• Tehnologii regenerabile și inovatoare (instalații fotovoltaice,
pile de combustie)

Explicație
Sursele de energie regenerabilă nu se consumă, ele sunt întotdeauna disponibile sau în continuă creștere. Sursele de energie fosile au luat naștere din timpuri preistorice (la fel ca și fosilele) din resturi de
plante și animale comprimate. Acestea conțin carbon, care la rândul său conține energie, care poate fi
eliberată prin ardere. Uraniul (energia nucleară) nu se numără printre combustibilii fosili, însă nu este
regenerabil și, la fel ca acestea, va fi consumat în viitorul previzibil.

FIȘELE DE LUCRU
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energiei
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Stare actuală
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Șab. 26

Șab. 26

ENERGIE ȘI PUTERE

ENERGIE ȘI PUTERE

mecanic, energia este transferată de la un corp la altul sau transformată în alte forme de energie.

Bebeluș adormit

20 W

0,02 kW

de ex. E = 2 kW · 3 h = 6 kWh

Computer (PC)

200 W

0,2 kW

joule (J), kilojoule (kJ)

20 m2 Instalație fotovoltaică

2.000 W

2 kW

Încălzitor de apa instantaneu

20.000 W

20 kW

Turbină eoliană

200.000 W

200 kW

Centrală de cogenerare mare

2.000.000 W

2 MW

Puterea (P) este lucrul mecanic efectuat momentan. Ea descrie efortul care trebuie depus pentru a

Trenuri de mare viteză (ICE)

20.000.000 W

20 MW

face ceva.

Centrală electrică cu turbine pe gaze

200.000.000 W

200 MW

Unități:

E = P·t

watt secundă (Ws), watt oră (Wh), kilowatt oră (kWh)

FIȘELE DE LUCRU

PARTEA A III-A

Conversie:

Formulă:

1 J = 1 Ws, 1 kWh = 3.600 kJ

P = E / t (за константна Е)
Напр. P = 6 kWh/3 h = 2 kW

Unități:

joule pe secundă (J/s), watt (W)

Conversie:

1 W = 1 J/s

Energie

Sarcină: Ce are nevoie de câți wați (W) de putere? Ce consumă sau produce câți wați-oră (Wh) de energie?
Ordonează unitățile de măsură cu ajutorul săgeților și transformă valorile wați oră sau wați în unitățile corespunzătoare.
Putere
Trenuri de mare viteză (ICE)

20 W

kW

Computer (PC)

200 W

kW

20 m2 Instalație fotovoltaică

2.000 W

kW

Bebeluș adormit

20.000 W

kW

Centrală de cogenerare mare

2.000.000 W

MW

Centrală electrică cu turbine pe gaze

20.000.000 W

MW

Încălzitor de apa instantaneu

200.000.000 W

MW

Turbină eoliană

2.000.000.000 W

GW

Energie
Călătorie cu mașina Berlin – Bonn

20 Wh

kWh

Televizor timp de 10 min

200 Wh

kWh

Activitate umană pe zi

2.000 Wh

kWh

Radiație solară zilnică pe un teren de fotbal

20.000 Wh

kWh

7 brichete de cărbuni

200.000 Wh

kWh

Conținutul a 40 de rezervoare de petrol

2.000.000 Wh

MWh

Avion Berlin – Ankara

20.000.000 Wh

MWh

Instalație fotovoltaică anual

200.000.000 Wh

MWh

Bec incandescent în 2 ore

2.000.000.000 Wh

GWh

Televizor timp de 10 min

20 Wh

0,02 kWh

Bec incandescent în 2 ore

200 Wh

0,2 kWh

Activitate umană pe zi

2.000 Wh

2 kWh

7 brichete de cărbuni

20.000 Wh

20 kWh

Călătorie cu mașina Berlin – Bonn

200.000 Wh

200 kWh

Instalație fotovoltaică anual

2.000.000 Wh

2 MWh

Radiație solară zilnică pe un teren de fotbal

20.000.000 Wh

20 MWh

Avion Berlin – Ankara

200.000.000 Wh

200 MWh

Conținutul a 40 de rezervoare de petrol

2.000.000.000 Wh

2 GWh

PARTEA A III-A

Formulă:
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Putere
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Energia (E) este capacitatea corpurilor de a face un lucru mecanic. Atunci când se efectuează acest lucru
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Standby
oprit!

Ferestre
Tablă
Perete
urmărind liniile punctate.

X
XX
... iar încălzirea pe zero

minute

5
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Lumina
oprită!
FIȘELE DE LUCRU
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TRANSLATION MISSING

ecupați cartonașele

TRANSLATION MISSING

Mai bine scurt și
puternic!

FIȘELE DE LUCRU
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XX

Oprit?
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LISTĂ DE VERIFICARE CĂLDURĂ

OPTIMIZAREA TEMPERATURII AMBIANTE
£ Determinați profilul de temperatură în spațiu și timp
£ Setați temperatura ambiantă la valorile nominale, utilizând reglajul de temperatură
£ Optimizați reducerea temperaturii (noaptea, în weekend și în perioada vacanțelor)

EVITAREA ÎNCĂLZIRII SPAȚIILOR NEFOLOSITE
£ Optimizarea ocupării încăperilor (comasarea în spațiu și timp a
evenimentelor)

REDUCEREA CURENȚILOR DE AER
£ Verificarea și refacerea garniturilor ferestrelor și ușilor*
£ Închiderea corectă a ferestrelor și ușilor (și între casele scărilor) după orele de curs
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ANEXĂ

DE ASEMENEA
£ Alegerea hainelor potrivite
£ Aerisire corespunzătoare (aerisire cu ferestrele larg deschise sau aerisire transversală)

OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI DE CĂLDURĂ
£ Influențarea deciziilor de investiții ale autorității școlare în ceea ce privește alternative de
economisire a energiei (de ex. cazane în condensație, centrale cu cogenerare)
£ Verificarea regulată a temperaturii gazelor arse ale cazanului; dacă se depășește
temperatura minimă a gazelor arse cu aproximativ 40°C, cazanul trebuie curățat
£ Izolarea termică a suprafeței cazanului*

OPTIMIZAREA DISTRIBUȚIEI ȘI EMISIEI DE CĂLDURĂ
£ Izolarea armăturilor și conductelor în părțile neîncălzite ale clădirii (de ex. în subsol)*
£ Mărirea emisiei de căldură a radiatoarelor prin curățare și dezaerare
£ Verificare, dacă obloanele, jaluzelele, perdelele etc. împiedică emisia căldurii
£ Izolarea suprafețelor exterioare din spatele radiatoarelor*
* implică costuri

Aspecte generale

Aspecte generale

£ Circuite proprii de încălzire pentru zone cu necesar de căldură diferit
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LISTĂ DE VERIFICARE ILUMINAT

CLARIFICAREA ȘI EVALUAREA STĂRII ILUMINATULUI DIN ȘCOALĂ

LISTĂ DE VERIFICARE ECHIPAMENTE ELECTRICE

IDENTIFICAREA „DEVORATORILOR DE CURENT ELECTRIC” ȘI REFLECTAREA ASUPRA
UNOR ALTERNATIVE

£ Măsurarea puterii de iluminare a diferitelor lămpi în toată clădirea școlii
£ Verificare, dacă puterea de iluminare corespunde cu valorile orientative

£ Înlocuirea încălzirii electrice sau a instalației de preparare a apei calde

£ Dezactivarea lămpilor inutile (de ex. prin deșurubarea becului) sau alegerea unor

£ Atunci când cumpărați aparate electrice noi, optați pentru modele care economisesc

becuri cu putere redusă *

energie

£ Curățarea capacelor lămpilor sau a corpurilor de iluminat (creșterea eficacității luminoase)
£ Utilizarea unor sisteme de iluminat mai eficiente (responsabilitate: autoritatea școlară) *

UTILIZAREA ECONOMICĂ A LUMINII ARTIFICIALE

OPRIȚI COMPLET SAU TEMPORAR APARATELE CARE NU SUNT UTILIZATE
£ Cumpărați și utilizați blocuri multipriză cu întrerupător
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£ Nu lăsați lămpile aprinse inutil (de ex. când lumina naturală este suficientă, în pauze
mai lungi de 5 min și în timpul în care nu sunt cursuri)
£ Marcați întrerupătorul de lumină pentru a permite o corelare mai bună între întrerupător
și lămpi, în spiritul unui iluminat bazat pe necesități
£ Îmbunătățiți amenajarea interioară, astfel încât să fie necesară mai puțină lumină
(de ex. culori cât mai deschise, lumina nu este împiedicată să intre prin ferestre,
geamuri curate)
£ În loc de lumină artificială, pentru a preveni reflexiile de pe tablă: Schimbați amenajarea
camerei, instalați lămpi speciale casetate* sau reduceți numărul de lămpi aprinse
£ Schimbați circuitele de iluminare, dacă coridoarele luminate natural primesc și lumină

(de peste aproximativ 20 min.)
£ Opriți automatele pentru băuturi, frigiderele etc. în perioadele în care nu se fac cursuri
£ Opriți boilerele cu apă caldă care nu sunt folosite sau sunt folosite rar
£ Acordați atenție funcției standby a aparatelor video, copiatoarelor etc. Opriți aparatele
după terminarea orelor de curs
£ Nu lăsați mașinile de cafea în regim de funcționare continuă, ci țineți cafeaua într-un
termos
£ Dacă există mai multe frigidere, comasați conținutul
£ Congelatoare sau frigidere înghețate: decongelați
£ Chiar și aparatele oprite pot consuma energie (de ex. pierderi la transformator);

artificială, deoarece acest lucru este necesar în alte părți ale clădirii care nu beneficiază

prin urmare: scoateți aparatele din priză sau folosiți blocuri multipriză cu întrerupător;

de lumină naturală *

în cazuri incerte, folosiți ampermetrul

£ Pentru lucrările de curățare, porniți luminile numai acolo unde se face curățenie, respectiv
efectuați lucrări (de ex. curățenie) când este lumină naturală
£ Utilizați temporizatoare și detectoare de mișcare în încăperile unde lumina este adesea

OPERAREA ECHIPAMENTELOR ÎN MANIERĂ CARE ECONOMISEȘTE ENERGIA

aprinsă inutil *
£ Concentrați seara doar în anumite zone

£ Setați boilerul de apă caldă la cea mai mică temperatură posibilă sau operați-l în regim
ecologic

UTILIZAREA UNOR SISTEME DE ILUMINARE MAI EFICIENTE

£ Reduceți la minimum consumul de energie al pompelor de circulație pentru încălzire, prin
dotarea cu sisteme de comandă pentru pompe și/sau prin reducerea puterii
£ Folosiți butoane de economisire a energiei sau sistemele de gestionare a energiei ale

£ Înlocuiți becurile cu incandescență cu becuri economice (mai ales la > 2 ore de funcționare
pe zi)*
£ Instalați balasturi electronice*
* implică costuri

echipamentelor
£ Selectați o temperatură de răcire rezonabilă (frigidere, aparate de băuturi)

Aspecte generale

Aspecte generale

£ Opriți monitoarele computerelor în timpul pauzelor mai lungi
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CE COMPETENȚE DOBÂNDESC ELEVII?

COMPETENȚE DE SPECIALITATE
Elevii acționează în mod auto-organizat din punct de vedere mental și fizic în soluționarea unor

O atenție deosebită a fost acordată dobândirii competențelor. Manualul privind economisirea

probleme obiective. Cu alte cuvinte, sunt capabili să rezolve în mod creativ probleme, folosind

energiei în școli permite elevilor să se dezvolte în următoarele clase de competențe.

cunoștințele, abilitățile și deprinderile de specialitate și instrumentale, precum și să clasifice și
să evalueze rațional cunoștințele.

COMPETENȚĂ PERSONALĂ

Cunoștințe tehnice și instrumentale în contextul proiectului de economisire a energiei:

ceasta implică acțiuni de auto-organizare, respectiv a se evalua pe sine, a dezvolta atitudini, valori, motive și imagini de sine productive, a-și dezvolta propriile talente, motivații, obiective de

✓ Cunoașterea unităților de energie fizice și formulele chimice

performanță și a se putea dezvolta creativ și a putea învăța în cadrul activității și în afara acesteia.

✓ Cunoașterea aparatelor uzuale care economisesc energia
✓ Cunoștințe de bază despre efectul de seră, schimbările climatice și protecția climei
✓ Dobândirea unor cunoștințe tehnice de bază despre alimentarea cu energie a școlilor și
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gospodăriilor
✓ Dezvoltarea strategiilor de investigare în căutarea consumatorilor de energie
✓ Evaluarea și sistematizarea datelor privind consumul de energie

✓ Utilizarea conștientă a energiei în viața de zi cu zi

✓ Crearea unor tabele pe computer în format Word sau Excel

✓ Dezvoltarea comportamentelor de economisire a energiei

✓ Prezentarea creativă a conținuturilor tehnice

✓ Dezvoltarea unei atitudini față de problemele politicii climatice și energetice
✓ Convingerea și motivarea celorlalți colegi de clasă și a părinților pentru a economisi
energie
COMPETENȚE SOCIALE ȘI COMUNICATIVE

COMPETENȚE ORIENTATE SPRE ACTIVITATE ȘI SPRE PUNEREA ÎN APLICARE

Acestea includ acțiunea comunicativă și cooperativă auto-organizată, respectiv colaborarea în
mod creativ cu alte persoane, comportament în manieră orientată spre grup și relații și să dezvoltarea de noi planuri, sarcini și obiective.

Prin acestea se înțeleg acțiunea activă și integrată auto-organizată și capacitatea de a direcționa această acțiune către implementarea intențiilor, ideilor și planurilor – fie pentru sine, pentru
și împreună cu alte persoane, în echipă, în companie, în organizație.

По отношение на енергоспестяващия проект тези компетентности се проявяват в
следните работни сфери:

Pentru proiectul de economisire a energiei, acesta include:

✓ Презентиране на резултатите от проучванията
✓ Работа с училищната общност

✓ Crearea unei echipe responsabile de energie, activitatea în cadrul unei astfel de echipe și
asistarea ei, precum și obținerea informațiilor necesare
✓ Crearea de afișe informative și simboluri de economisire a energiei
✓ Efectuarea și evaluarea independentă a experimentelor (efectul de seră)
✓ Efectuarea independentă a unor activități științifice (întocmirea și evaluarea unui profil de
temperatură al școlii)
✓ Utilizarea diferitelor aparate de măsurare a energiei
✓ Implementarea practică a ideilor proprii privind economisirea energiei

✓ Оформяне на работните процеси по време на работата по проекта
✓ Организиране на енергиен базар в цялото училище

Aspecte generale

Aspecte generale

În ceea ce privește proiectul de economisire a energiei, acestea înseamnă:
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU INSTRUMENTELE DE
MĂSURARE UTILIZATE ÎN PROIECTUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

EDUCAȚIA PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ (BNE)
Educația pentru o dezvoltare durabilă permite copiilor, adolescenților și adulților să dezvolte o
gândire și un mod de acțiune durabile. Aceasta face parte din misiunea învățământului secundar 1. „Elevii învață să își dezvolte propriul stil de viață din perspective responsabilității pentru
generațiile viitoare. (...) Deosebit de important este faptul că ei participă activ la analiza și eva-

LOGGER DE DATE CO2

luarea proceselor de dezvoltare nesustenabile, se orientează după criterii de sustenabilitate în
propriile vieți și inițiază și susțin în comun procese de dezvoltare durabilă, atât la nivel local,
cât și la nivel global.”  1
„BNE îi face pe oameni capabili de a lua decizii pentru viitor și de a evalua modul în care
acțiunile proprii influențează generațiile viitoare sau viața în alte regiuni ale planetei. Prin
intermediul educației pentru dezvoltarea durabilă, individul înțelege următoarele aspecte:
Acțiunile mele au consecințe. Nu numai pentru mine și pentru mediul meu direct, ci și pentru
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este necesară urgent pentru a impulsiona schimbarea și a pune capăt problemelor globale

Aspecte generale

Aspecte generale

alții. Pot face ceva pentru a îmbunătăți puțin lumea. O astfel de gândire și, mai ales, acțiune
urgente, cum ar fi exploatările ilegale sau distribuirea inegală a bogăției.” 2

EDUCAȚIA PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ FORMEAZĂ COMPETENȚE DE MODELARE
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A VIITORULUI

Competența de a modela viitorul desemnează facultatea de a aplica cunoștințe despre evoluția
durabilă și de a recunoaște problemele unei evoluții nesustenabile.

Loggerul de date Wöhler CDL 210 CO2 este un aparat pentru măsurarea CO2, pentru monitorizarea

permanentă a concentrației de dioxid de carbon (în ppm) și a altor factori de calitate ai aerului.

Competențele de a modela viitorul

Utilizare
Măsurarea calității aerului interior și a situației de ventilație, precum și analiza problemelor
(disconfort, umiditate/mucegai/ probleme de concentrare) printr-o măsurare permanentă și

•

Acumularea de cunoștințe într-o manieră deschisă către lume și cu integrarea unor noi

determinare combinate:

perspective
•

Gândirea și acțiunea predictive

•

Acumularea unor cunoștințe interdisciplinare și acțiune

•

•

Capacitatea de a putea planifica și acționa împreună cu alte persoane

•

•

Capacitatea de a participa la procesele de luare a deciziilor

•

a umidității aerului

•

Capacitatea de a-i motiva pe ceilalți să devină activi

•

Susținerea unui comportament corect de aerisire prin atenționări vizuale și acustice de a

•

Capacitatea de a reflecta la principiile proprii și ale altora

•

Capacitatea de a demonstra empatie și solidaritate pentru persoanele defavorizate, săra-

		

încăperi de locuit

ce, slabe și oprimate

		

săli de întâlnire și de recreere din sectorul comercial și public (de ex. școli)

Capacitatea de se automotiva, pentru a trece la acțiune

•

•

a conținutului de CO2

a temperaturii aerului (termometru)

aerisi, de ex. în

•

Monitorizarea CO2 în aplicații comerciale, agricole și industriale

Determinarea schimbului de aer natural prin injecție de CO2 pe post de gaz de urmărire

Informații suplimentare cu privire la educația pentru dezvoltare durabilă:
http://www.bne-portal.de

Primii pași pentru evaluarea pe PC: Conectați aparatul Wöhler CDL 210 la computer prin intermediul cablului de transmisie de date USB inclus în setul de livrare.

•
1

http://www.bne-portal.de

2

http://www.bne-portal.de/was-ist-bne/grundlagen/

Introduceți ștecherul cablului de date în partea posterioară a aparatului și ștecherul USB
în portul USB al computerului.

•

Porniți software-ul Wöhler CDL 210.

RAUMLUFT-ANZEIGE CO-1000

TRANSLATION MISSING

APARATUL DE MĂSURĂ A COSTURILOR DE ENERGIE

Aparatul de măsură a costurilor de energie este utilizat pentru a măsura și analiza datele de consum ale
aparatelor electrice. Aparatul este pur și simplu conectat între priză și aparatul electric și nu necesită
eforturi suplimentare de instalare. Funcționarea este
permisă numai pe o priză comună Schuko cu o tensiune nominală de 230 V/AC. Puterea nominală max. nu
poate depăși 3680 wați.
Pentru calculul costurilor, poate fi introdus tariful
actual pentru curentul electric. De asemenea, aparatul generează o prognoză a costurilor pe zi/lună/
an. Datele privind consumul pot fi afișate și setate
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pune de două baterii tip nasture. Funcționarea este
permisă numai cu tipul de baterie specificat.
CO-1000 este un dispozitiv de măsurare staționar pentru determinarea concentrației de dioxid
de carbon (CO2) din aerul ambiant.

117

Aparatul de măsură este utilizat pentru a monitoriza conținutul de dioxid de carbon din aerul
interior, pentru a putea iniția din timp măsuri adecvate de ventilație. Un conținut crescut de
CO2 provoacă oboseală, pierderea concentrării și a performanței. Starea calității este afișată sub
formă de semafor (verde/galben/roșu). În același timp, se măsoară temperatura și umiditatea
aerului. Toate cele trei valori măsurate sunt afișate pe display simultan.
Punerea în funcțiune

Funcții taste

• Conectați sursa de alimentare • Faza de încălzire (durează aproximativ 60 de secunde)

Afișaj stânga sus

• Măsurarea conținutului de dioxid de carbon, a temperaturii și a umidității relative a aerului

•

Tasta

•

Tensiunea de rețea, frecvența de rețea, factorul de putere, tensiunea de rețea

După faza încălzire de aproximativ 60 de secunde, aparatul de măsură intră automat în modul

comută funcțiile afișajului stânga sus. Fiecare apăsare comută mai departe.

de măsurare. Conținutul de dioxid de carbon este afișat în partea superioară a ecranului în

Afișaj dreapta sus

ppm (parts per million), temperatura în jumătatea inferioară din stângă și umiditatea relativă a

•

Tasta

aerului în jumătatea inferioară dreaptă a ecranului. Aparatul de măsură are nevoie de mai mult

•

Puterea reală, putere măsurată max., limita de alarmă (W sau A), previzualizarea costurilor

comută funcțiile afișajului dreaptă sus. Fiecare apăsare comută mai departe.

timp pentru a oferi valori măsurate precise. Acest lucru depinde și de fluxul de aer din încăpere.

(trecerea de la zi/lună/an are loc prin intermediul tastei „SET”), consumul de curent elec-

Valoarea dioxidului de carbon poate fi citită după aproximativ două minute, iar temperatura și

tric, consum măsurat max. de curent, puterea reală

umiditatea aerului s-au stabilizat după aproximativ 20 – 30 de minute.
Calitatea aerului
Calitatea aerului este afișată pe CO-1000 printr-o afișare tip semafor. Sunt posibile următoarele
afișaje:
•

Verde: Conținutul de CO2 se situează sub 800 ppm. Calitatea aerului este bună (aerisirea nu
este necesară).

•

Galben: Conținutul de CO2 este cuprins între 800 și 1200 ppm. Calitatea aerului este medie.

Se recomandă o aerisire în curând.
•

Roșu: Conținutul de CO2 depășește 1200 ppm. Calitatea aerului este precară. Este necesară

aerisirea spațiului.

Aspecte generale
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pe dispozitiv fără a fi nevoie de o priză. Aparatul dis-

Afișaj jos

• comută funcțiile afișajului inferior. Fiecare apăsare comută mai departe.

•

Tasta

•

Lucrul electric (consum total de energie), tarif curent electric, costuri totale pentru curentul electric, timp total de funcționare, lucrul electric (consum total de energie)

VOLTCRAFT PL 120 T1

TERMOMETRU IR 260-8S

Aparatul este utilizat pentru măsurarea temperaturii și

IR-260-8S este un aparat pentru măsu-

este deosebit de potrivit pentru utilizarea în laboratoa-

rarea temperaturii fără contact. Apa-

re sau în domenii industriale. Temperatura este măsu-

ratul determină temperatura pe baza

rată prin intermediul unui termocuplu.

energiei infraroșii emisă de un obiect.
Este util în special pentru măsurarea

Valoarea măsurată poate fi înghețată pe afișaj. Produ-

temperaturii obiectelor fierbinți, greu

sul oferă o afișare a valorilor minime și maxime și a

accesibile sau în mișcare. Termometrul

temperaturii medii a unui proces de măsurare. Tempe-

măsoară temperatura suprafeței unui

ratura poate fi afișată în°C (Celsius), °F (Fahrenheit) sau

obiect. Aparatul nu poate măsura prin

K (Kelvin). Produsul posedă o funcție de oprire automa-

suprafețe transparente, cum ar fi sticla

tă și o lumină de fundal. Alimentarea cu tensiune este

sau plasticul.
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asigurată de trei micro-baterii (tip AAA).

Funcțiile de bază
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1. Conectați termocuplul la conectorul de pe partea de sus a aparatului. Este posibilă o
singură orientare. Respectați indicația de polaritate de pe conectorul termocuplului și de
lângă racord.
2. Apăsați butonul Pornire/Oprire pentru a porni dispozitivul.
3. Plasați termocuplul în locul unde doriți să măsurați temperatura.
4. Pe display apare valoarea temperaturii. Dacă nu este conectat niciun termocuplu, în locul

Măsurătoarea

temperaturii apar patru linii orizontale.
5. Apăsați butonul CFK pentru a comuta între afișajul în grade Celsius (C), Fahrenheit (F) și
Kelvin (K).
6. Apăsați tasta HOLD pentru a îngheța valoarea de pe ecran. În partea de sus a display-ului
apare HOLD. Apăsați din nou tasta HOLD pentru a afișa valoarea temperaturii din nou în
timp real.

1. Pentru a obține cele mai bune rezultate, orientați senzorul infraroșu al termometrului cât
mai perpendicular pe obiectul țintă.
2. Mențineți apăsat butonul declanșator pentru a începe măsurarea. Pe display este afișat
„SCAN”.

7. Apăsați tasta 9 pentru a activa/dezactiva lumina de fundal.

3. Temperatura măsurată este afișată pe display.

8. Apăsați butonul Pornire/Oprire pentru a opri dispozitivul. Dacă nu apăsați nicio tastă timp

4. În timp ce țineți apăsat butonul declanșator, apăsați tasta „LCD/Laser”

de 20 de minute, dispozitivul se oprește automat.

a. o dată, pentru a activa laserul țintă (simbolul laser apare pe display),
b. de două ori, pentru a activa suplimentar lumina de fundal LCD,
c. de trei ori, pentru a opri laserul țintă,
d. de patru ori, pentru a opri lumina de fundal LCD.
5. După eliberarea butonului declanșator, valoarea măsurată este salvată timp de aproximativ opt secunde. Pe display este afișat „HOLD”.
6. Termometrul se oprește automat după opt secunde de inactivitate.

BL-10 L LUXMETER

TRANSLATION MISSING

BIBLIOGRAFIE

Dispozitivul este utilizat pentru a măpe o anumită suprafață (de ex. un post
de lucru).
Apăsați tasta Pornire/Oprire pentru a
porni dispozitivul. Pe display este afișată intensitatea luminii în lux.
Țineți capul senzorului în poziție orizontală pe locul unde doriți să măsurați intensitatea unei surse de lumină.
Dacă în stânga sus apare afișat „fc”,
Aspecte generale

unitatea de măsură este setată pe Foot-Candle. Mențineți apăsat butonul
MAX/LUX/Fc timp de două secunde
pentru a măsura iluminarea în LUX.
Pentru a afișa valoarea maximă a mă-
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surătorii curente, apăsați tasta MAX/
LUX/Fc în timpul măsurării. Pe display
este afișat MAX.

Materiale educaționale UfU
Pentru descărcare: www.ufu.de/bildung sau în UfU-Shop: www.ufu.de/shop
Schimbările climatice și protecția climei
Pachet școlar Protecția climei și locuitul, cu film pe DVD, DMB (clasele 5 – 6)
Clima la scară mică (clasele 5 – 10)
Eroii climei cuceresc orașul (clasele 5 – 12) Joc despre clima urbană: Mai verde nu se poate
Lüftungsbingo
Când va ceda clima?, WWF (clasele 9 – 12)
Mic manual pentru salvatorii climei (clasele 4 – 5)
Mic manual pentru salvatorii climei (clasele 4 – 7)
Economisirea energiei în școli
Pachet școlar fifty/fifty – Economisirea energiei în școli (clasele 5 – 10)
Starterkit pentru școli (clasele 3 – 10)
Economisirea energiei în școli (clasele 3 - 10)
Pachet școlar Fără CO2 pentru contul de economie de energie pentru școli (clasele 5 – 10)
Sustenabilitate
Fair Future – Amprenta ecologică, Multivision (clasele 9 – 12)
Fair Future – Friptură de vită și șnițel de tofu (clasele 5 – 6)
O farfurie plină de climă (clasele 5-10)
Green IT – Materiale de lucru pentru elevi, UBA (clasele 9 – 10)
Ghid tineri reporteri pentru mediul înconjurător (începând cu clasa 6)
Pockets Tineri reporteri pentru mediul înconjurător: scrierea de articole, realizarea de filme,
fotografierea (din clasa a 6-a)
Depozitul atomic
Manual pentru profesori

Pentru a reveni la afișajul în timp real, apăsați din nou tasta MAX. Valoarea maximă determinată

Prezentare pentru profesori

anterior se șterge din memorie.

Fișe de informare despre dreptul nuclear, exemple, participare, eliminare, geologie și protecție împotriva radiațiilor

Pentru valori mari de iluminare, în partea de sus a afișajului apare automat indicatorul „x10”

Energii regenerabile

sau „x100”. În acest caz, iluminarea afișată pe display trebuie înmulțită cu factorul 10 sau 100.

Modulul didactic energia eoliană (clasele 9 – 12)

Apăsați butonul Pornire/Oprire pentru a opri dispozitivul. În caz contrar, dispozitivul se oprește

Ghid pentru suport solar

automat după aproximativ 17 minute.
Pentru a monta dispozitivul pe un stativ disponibil în mod opțional, pe partea posterioară
deasupra capacului compartimentului bateriei se găsește un dop cu filet. Lumina de fundal
a afișajului este activată automat dacă luminozitatea mediului este prea mică. Dacă valoarea
măsurată se situează în afara intervalului de măsurare, pe display apare „OL”

Pachetul școlar Solarsupport (clasele 4 – 6, clasele 7 – 10)
Box Primary pentru clasele 4 – 6 (cutie pentru experimente pentru învățare practică ER)
Box Next Generation pentru timpul liber al tinerilor (cutie pentru experimente la jocul
„Cearta lumilor“)
Joc pe computer powerado (versiune offline și pe CD)
Povești despre energie
Ghid turistic ER
balonul climei
Altele
MuseumScouts (clasele 5 – 11)

.

Centrale de cogenerare (clasele 9 – 10)
Gazele naturale și soarele în clasele primare (clasele 4 - 6)
Colecție de materiale (schițe de proiecte și sarcini de învățare din seminarele tehnice RE)

Aspecte generale

sura intensitatea și incidența luminii
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Materiale educaționale BMU

Expediția materiilor prime, BMBF
www.die-rohstoff-expedition.de

Pentru comandat și/sau descărcat: www.bmu.de/bildungsservice

Superstarurile energiilor regenerabile, Schulen ans Netz (Școli la rețea)

Deșeurile (caiet de lucru pentru elevi din învățământul primar)

www.lehrer-online.de/superstars.php?sid=42210539107395327932515591567830

Educația pentru dezvoltare durabilă pentru învățământul primar

Educația în domeniul energiei. Materiale didactice, portal despre energie Universitatea
Oldenburg

Rezervații bio în Germania (caiet de lucru pentru elevi, sec. I + II)
Sănătate și mediu (caiet de lucru pentru elevi și material pentru profesori; învățământul
primar; de asemenea, în engleză)

Aspecte generale

Energiile regenerabile (caiet de lucru pentru elevi și material pentru profesori, învățământ
primar și sec. I + II, de asemenea, în engleză și franceză)
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www.energieportal.uni-oldenburg.de/unterrichtsmaterialien
Energiile regenerabile în școala primară. Volumul 1 (Economisirea de)Energie - Energie solară.
Energie.Educație
www.energiebildung.uni-oldenburg.de
Experimente: depresiune atmosferică, circulație și forța Coriolis, klima-der-erde.de
www.klima-der-erde.de/experimente.html

Consumul suprafețelor de pământ și fragmentarea peisajului (caiet de lucru pentru elevi și
materiale pentru profesori, sec. I + II)

Experimente individuale, Viitorul energiei. BMBF

Caiet bonus despre climă, inclusiv caiet cu stickere

Experimente cu energie, Sonnentaler. Științele naturii în grădiniță și școala primară

www.zukunft-der-energie.de/energie_zum_mitmachen/experimente_zum_selbermachen.html

Protecție climei To Go – Ce se poate implementa în școli?

www.sonnentaler.net/aktivitaeten/energie/energie/energie-experimente/

Protecția climei și politica climatică (caiet de lucru pentru elevi și materiale pentru profesori, sec. I + II, de asemenea, în engleză și franceză)

Green Day – materiale didactice
www.greenday2013.de/downloads

Schimbările climatice (caiet de lucru pentru elevi, învățământul primar)

Pur și simplu fericit? – De cât spațiu ai nevoie?, Naju

Consum în manieră ecologică (caiet de lucru pentru elevi, sec. I + II)

www.naju.de/service/downloads/infomaterial-jugendbereich/

Mobilitate ecologică (caiet de lucru pentru elevi, sec. I + II)

Circulația mărfurilor. Economia și durabilitatea în orele de curs, Time Image Knowledge 2012

Mediul și sănătatea (caiet de lucru pentru elevi și materiale pentru profesori, sec. I + II, de
asemenea, în engleză)

INSPIRE. Inspire School Education by Non-formal learning (și în limba germană)

www.zeitbild.de/wp-content/uploads/2012/07/Zeitbild_Wissen_Gueterverkehr.pdf

Apa în secolul XXI (caiet de lucru pentru elevi și materiale pentru profesori, sec. I + II, de
asemenea, în engleză, franceză și croată)

www.inspire-project.eu/documents/index.html?l=en&sortby=name&dir=Education+material%2FEducational+materials+in+German&sf=0

Apa este viață (caiet de lucru pentru elevi și materiale pentru profesori, învățământul primar)

www.zukunft-der-energie.de/fileadmin/docs/pdf/Kontexis_AH-4.pdf

Alte materiale educaționale
Educație pentru o climă mai bună, Verbraucherzentrale
www.verbraucherfuersklima.de/cps/rde/xchg/projektklima/hs.xsl/klimabildungsordner.htm
Educația pentru dezvoltare durabilă, lehrer-online. Predarea cu medii digitale
www.lehrer-online.de/762254.php
Biopoli Caiet de lucru Tehnologia genetică în agricultură – (nici)o soluție pentru foametea
mondială?, Forum für Internationale Agrarpolitik e. V.
www.agrarkoordination.de/biopoli-jugendbildung/bildungsmaterialien.html
Biopoli Caiete de lucru despre tehnologia genetică, comerțul agrar mondial, agrobiodiversitate, combustibili agricoli, Forum für Internationale Agrarpolitik e. V.
www.agrarkoordination.de/biopoli-jugendbildung/bildungsmaterialien.html
Benzi desenate: Marea transformare. Clima – Ne va reuși virajul? Hamann, Alexandra;
Zea-Schmidt, Claudia; Leinfelder, Reinhold. Jacoby & Stuart 2013
www.trafo-comic.blogspot.de/2013/02/buchinformation.html (cu materiale didactice pe site-ul
web)
Cotton made in Africa. Dosar media pentru școli pe tema „Fair Trade”
www.saveournature.net/schulprojekt-mediendossier
Eticheta ecologică Blauer Engel (Îngerul albastru) merge la școală
www.blauer-engel.de/de/verbraucher/infos-lehrer.php

Joulett, cercetătoare în domeniul solar, KON TE XIS. Caiete de lucru 2010
Katis Strom-O-Mat. Materiale didactice pentru jocul educativ, Uwe Rotter/Casa micilor cercetători
www.lehrer-online.de/katis-strom-o-mat.php?sid=62396120378237454736619921992200
Schimbările climatice și efectele asupra climei, Hamburger Bildungsserver
www.bildungsserver.hamburg.de/klimawandel
Detectivi climatici în școală – Un ghid – clasele 5 – 10. Tilman Langer, Umweltbüro Nord
www.umweltschulen.de/klima
Echitatea climatică. Fișe tematice din clasă/nr. 73 Bundeszentrale für politische Bildung
(Agenția Federală pentru Educație Politică)
www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/36563/klima-pdf-farbe
Schimbările climatice, lehrer-online. Predarea cu medii digitale
www.lehrer-online.de/klimawandel.php?sid=82491962562752821637458205820270
Universul consumului compact. Scurte lecții despre educația consumatorilor,
Stiftung Warentest
www.test.de/unternehmen/schule_unterricht/lehrmaterial/konsumwelt
Habitatul apă. Adaptarea animalelor și oamenilor. Modulul G. Materiale pentru lecțiile de
științele naturii pentru clasele 5/6. Emden, Markus/ Sumfleth, Prof. Dr. Elke. Universitatea
Duisburg-Essen
Aerul și zborul. Învățăm să experimentăm independent, clasele 5/6. Sugestii pentru predarea
orientată spre competențe. Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Institutul
Landului pentru Formarea Cadrelor didactice și Dezvoltarea Școlilor), Behörde für Schule und
Berufsbildung (Autoritatea pentru Școală și Formare Profesională). Hamburg

Aspecte generale

Biodiversitatea (caiet de lucru pentru elevi și material pentru profesori, învățământ primar
și sec. I + II, de asemenea, în engleză, franceză și rusă)
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KonsUmwelt – Materiale educaționale pentru clasele 8 – 13

Manuale, cărți de specialitate și non-ficțiune

www.konsum-welt.de/informationen-fuer-lehrerinnen.html
Oamenii în contextul schimbărilor climatice: secvență de lecție, Oxfam

Atlasul lumii reale, Daniel Dorling, Mark Newman și Anna Barford, Primus 2010

www.oxfam.de/klima-im-unterricht/unterrichtssequenz

Baedeker Ghid turistic Germania – Descoperim energiile regenerabile, Martin Frey, Karl
Baedeker Verlag 2011

www.materialkompass.de
MitVerantwortung. A acționa social și ecologic, Stiftung Jugend und Bildung
www.jugend-und-bildung.de/mitverantwortung
Resursele regenerabile. Materiale pentru lecții, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/f/l/flyer_schule_web_2013.pdf
Afiș NwT cu informații și experimente din domeniul tranziției energetice, Technikinitiative
NwT, Facultatea Furtwangen
http://technikinitiative-nwt.de/weiterbildung/veranstaltungen-2014/nwt-kongress-downloads/nwt-kongress-poster-der-ausstellung-und-workshops/
Joc de simulare Conflictul puterii eoliene, Wissenschaftsladen Bonn

Aspecte generale

www.wilabonn.de/images/PDFs/AFZ/planspiel_windkraftkonflikt%20.pdf
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Ghid practic Sala de clasă din lut, printre alte ghiduri practice, Școala cu energie
www.schulemitenergie.de/material
Materialul didactic pădurile tropicale, OroVerde – Die Tropenwaldstiftung
www.regenwald-unterrichtsmaterial.oroverde.de
Smart Grids – Rețele inteligente de curent electric, Schulen ans Netz (Școli la rețea)
www.lehrer-online.de (Smart Grids in Suchfenster eingeben)

Bricolăm și experimentăm cu puterea apei, Rolf Behringer und Irina Wellige. velber Kinderbuch 2013
www.solarezukunft.org
Bricolăm și experimentăm cu energia vântului, Rolf Behringer und Irina Wellige. velber
Kinderbuch 2012
www.solarezukunft.org
Bricolăm și experimentăm cu energia solară, Rolf Behringer und Irina Wellige. velber Kinderbuch 2011
www.solarezukunft.org
CO2 Elixirul vieții și ucigașul climei, Jens Soentgen und Armin Müller, oekom Verlag 2009
Rucsacul ecologic. Economia pentru un viitor cu viitor, Friedrich Schmidt-Bleek, Hirzel 2004
Atelierul luminilor. Experimente captivante: climă și vreme, Family Media GmbH & C. KG,
Freiburg i. Br. velber Kinderbuch 2010
Atelierul aerului. Experimente captivante: respirație, aer și vânt, Family Media GmbH & C. KG,
Freiburg i. Br. velber Kinderbuch 2012
Energie. Temă esențială pentru viitor, Christoph Buchal, Forschungszentrum Jülich
www.energie-in-der-schule.de

Orașul iluminării, KON TE XIS

Energie Revolution. Creșterea eficienței și energiile regenerabile – noile provocări globale,
Peter Hennicke și Susanne Bodach, oekom Verlag 2010

www.zukunft-der-energie.de/fileadmin/docs/pdf/Kontexis/20._Die_Stadt_der_Erleuchtung.
pdf

Schimb de epoci. Pledoarie pentru un New Deal verde, Michael Müller și Kai Niebert, oekom
Verlag 2010

Fișă apa. Proprietățile apei. Modulul F. Materiale pentru lecțiile de științele naturii pentru
clasele 5/6. Emden, Markus/ Sumfleth, Prof. Dr. Elke. Universitatea Duisburg-Essen

Energiile regenerabile 2020. Atlasul potențialurilor Germania, Agentur für Erneuerbare Energien (Agenția pentru Energii Regenerabile) 2010

Transfer-21: Materiale educaționale și oportunități de învățare pentru educația pentru dezvoltare durabilă (BNE)

Să cumpărăm echitabil – dar cum? Ghidul pentru un comerț echitabil – modă, bani, călătorii
și plăceri, Martina Hahn și Frank Herrmann, Brandes & Apsel 2011

www.transfer-21.de
Mediul înconjurător în lecții, BMU
www.umwelt-im-unterricht.de
Lecții despre catastrofa climatică și protecția mediului, colecție de metode, Universitatea
Köln

Schimbările climatice globale, Diercke spezial, Sven Harmeling, Germanwatch, Westermann
Verlag 2008
Gătim cu Soarele. Gătitul cu ajutorul Soarelui în Europa Centrală, Rolf Behringer și Michael
Götz, ökobuch 2008

http://methodenpool.uni-koeln.de/umwelt/index.html

Learning To Take Action. Instrucțiuni pentru schimbarea lumii de jos, VNB e. V., Mirantao
e. V., Letsema Centre (Hrsg)

Roți hidraulice, Ronnie Berzins

Colecție de materiale Energia, Cornelsen Verlag

www.sites.google.com/site/wasserraederr

Next Bang. Cum jocul riscant cu megatehnologiile ne amenință existența, Pat Mooney, oekom Verlag 2010

Young Energy Lernwelt
www.young.evn.at/lehrer/lernwelten_index.asp

Pendos Contor CO2. Tabelul CO2 pentru o viață ecologică, co2online, Pendo Verlag 2007

Experimente cu vântul. Experimente cu și despre vânt, Vânt nebun, IG Windkraft Austria

Mobilitatea post-fosilă: Călătorii de viitor, interconectate, politische ökologie Band 137,
oekom Verlag

www.igwindkraft.at/kinder/index.php?mdoc_id=1001578
Roți hidraulice, cutie creativă
https://sites.google.com/site/wasserraederr/

Practică Geografie – Schimbările climatice, Westermann
Verlag 2009 TERRA global, Klima im Wandel, Klett Verlag
De ce este vorba despre totul sau nimic. O nouă gândire pentru o lume în transformare,
Hans-Peter Dürr, oekom Verlag 2010
WasIstWas Volumul 3 – Energia, Tessloff Verlag
WasIstWas Volumul 125 – Clima, Tessloff Verlag
Lumea în schimbare: Bioenergia de viitor și utilizarea durabilă a terenurilor, WBGU 2009

Aspecte generale

Compas materiale: Materiale didactice pentru educația consumatorilor
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Site-uri web pentru cursuri

Boxer – Serviciu de informare: Energiile regenerabile
www.boxer99.de/erneuerbare_energien_job.htm

www.abi.de
About Change – Trăim clima, BUNDjugend
www.about-change.de
Agenda 21 Treffpunkt – Platforma de informare și comunicare
www.agenda21-treffpunkt.de

Aspecte generale

Agentur für Erneuerbare Energien (Agenția pentru Energii Regenerabile) –
Portal de informații privind energiile regenerabile
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Bundesverband Schule Energie Bildung (Agenția Federală Școală-Energie-Educație)
www.schule-energie-bildung.de
Cleantechjobs.de, Cleantech Europe
www.cleantechjobs.de
Comic Life – software pentru crearea de benzi desenate digitale
(1 lună gratuită, licență școlară aproximativ 25 €)
www.plasq.com/education

www.unendlich-viel-energie.de

Der Umweltchecker, IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e. V.

Programul de acțiune „Protecția climei în școli și instituții de învățământ”, BMU

http://umweltchecker.netzcheckers.net

www.bmu.de/themen/umweltinformation-bildung/bildungsservice/bildungsprojekte/
aktionsprogramm-klimaschutz-in-schulen-und-bildungseinrichtungen/

Dosarul Schimbările climatice, Bundeszentrale für politische Bildung
(Agenția Federală pentru Educație Politică)

Date actuale privind energie electrică - Grafice interactive cu date actualizate în fiecare oră
privind generarea și consumul de energie electrică, precum și importul și exportul de
energie electrică, Agora Energiewende

www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel

www.agora-energiewende.de/service/aktuelle-stromdaten
Acțiune clima. Platformă online de materiale didactice
www.klimawink.de
Acțiune clima! mobil, Bildungscent e. V.
www.aktion-klima-mobil.de
Portrete de locuri de muncă în domeniul energiilor regenerabile, Agentur für Erneuerbare
Energien (Agenția pentru Energii Regenerabile)
www.unendlich-viel-energie.de/uploads/media/Arbeitsplatzportraets_02.pdf
Portal de formare profesională AUBI-plus
www.aubi-plus.de/berufsbilder/index.html
Resurse regenerabile ale fermierului Hubert, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
www.bauer-hubert.info
Berufenet, Bundesagentur für Arbeit (Agenția Federală pentru Muncă)
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe
Bundesinstitut für Berufsbildung (Institutul Federal pentru Formare Profesională) –
Reglementări privind formarea profesională
www.bibb.de/de/26171.htm
Bază de baze de imagini despre mediu, BMU
www.bmu.de/bilderdatenbank
Galerie foto: Energie infinită?, wissen.de
www.wissen.de/bilder/unendliche-energien
Galerie foto Bundesverband Windenergie
www.wind-energie.de/presse/bildergalerien
Serviciul de informare BINE – Cercetare energetică pentru aplicații practice
www.bine.info
BNE-Jobs.de. Anunțuri locuri de muncă educația pentru dezvoltare durabilă
www.bne-jobs.de
Portal BNE, UN-Dekade „Educația pentru dezvoltare durabilă“
www.bne-portal.de
Bundesverband Schule Energie Bildung (Agenția Federală Școală-Energie-Educație)
www.schule-energie-bildung.de
Serviciul educațional al Ministerului Federal al Mediului
www.bmu.de/bildungsservice

EcoTopTen. new ecology products, Öko-Institut
www.ecotopten.de
Atlasul de energie
www.energie-atlas.ch
Bilanțul energetic al materialelor, eCO2lodge

http://windland.ch/doku_allgemein/Energiebilanz_Werkstoffe.pdf
Detectivii de energie, Departamentul pentru Mediu și Energie Basel
www.energiedetektive.ch/cms/downloads.html
Energia merge la școală, portalul de predare și învățare al Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft e. V. (Asociația Federală a Energiei și Apei)
www.energie-macht-schule.de
Portalul de energie
www.das-energieportal.de
Contul de economii de energie și club de economii de energie, co2online
www.energiesparclub.de
Sfaturi pentru economisirea energiei pierderi de la standby, Energiesparhaus.at
www.energiesparhaus.at/energie/elektro/standby.htm
Universuri energetice – Cum ajunge energia electrică în priză, HEA / BDEW
www.energiewelten.de

Carieră regenerabilă, Agentur für Erneuerbare Energien
(Agenția pentru Energii Regenerabile)
www.erneuerbare-karriere.de
Etagreen – News
www.etagreen.com
Euronet 50/50
www.euronet50-50.eu
Exsol Elveția
www.cuisinesolaire.com
Fairfuture.net – Platforma pentru tineri, Multivision e. V.
www.fairfuture.net
Famos – Atelier solar mobil
www.solarwerkstatt-famos.de
Regenerabil federal. State federale cu energie nouă, Agentur für Erneuerbare Energien
(Agenția pentru Energii Regenerabile)
www.foederal-erneuerbar.de

Aspecte generale

Abi. Programe de studii despre protecția climei
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www.energie-studien.de
Galeria carierelor de viitor, Wissenschaftsladen Bonn
www.wilabonn.de/de/arbeitsmarkt-und-qualifizierung/beruf-und-ausbildung/afz-projekt/
2-uncategorised/59-galeriederzukunftsberufe.html
GEOlino Ediție specială: Energia

Aspecte generale

www.klimakunstschule.de
Detector de minciuni climatice, klimaretter.info
www.klima-luegendetektor.de
Pașaport climatic
www.klima-pass.de

www.geo.de/GEOlino/technik/53213.html

Mobil gastronomic pentru protecția climei, ALBERINO Naturerleben und Umweltbildung

Germanwatch – Materiale educaționale privind protecția climei și responsabilitatea
corporativă în sectorul IT

Atlas școlar protecția climei

www.klimaschutzkochmobil.de

http://germanwatch.org/de/bildungsmaterialien

www.klimaschutzschulenatlas.de

Învățare globală - Lumea din școală, education21.ch

Klimascout – Wiki privind adaptarea la schimbările climatice, Alianța Climei

www.globaleducation.ch/globallearning_de/pages/HO/HO.php

www.klimascout.de

Global Ideas. Prezintă oameni și proiecte care se mobilizează cu succes împotriva schimbărilor
climatice la nivel mondial, Deutsche Welle

Clima caută protecție, co2online

www.dw.de/p/18fEN

Baza de fapte KomPass. Baza de fapte pentru adaptarea la schimbările climatice, UBA

Green Day, Zeitbildverlag.
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KlimaKunstSchule, Bildungscent e. V.

www.greenday2013.de
Orașe verzi? Călătorie în timp 2030, Wissenschaftsladen Hanovra
www.wissenschaftsladen-hannover.de/index.php?id=35
Inițiativa „Curaj pentru sustenabilitate”
www.mut-zur-nachhaltigkeit.de
Atlas interactiv de branșe, Agentur für Erneuerbare Energien
(Agenția pentru Energii Regenerabile)
www.unendlich-viel-energie.de/de/wirtschaft/interaktiver-branchenatlas.html
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
www.de-ipcc.de
Bursa locurilor de muncă pentru energii regenerabile
www.eejobs.de
Bursa locurilor de muncă pentru specialiștii din domeniul mediului
www.greenjobs.de
Jobstarter BMBF/ESF
www.jobstarter.de
Proiect solar pentru tineret al Greenpeace
www.greenpeace.org/switzerland/de/Aktiv-werden/Jugendsolar/
Tineri reporteri pentru mediu.
www.jungereporter.org
Campania „Kopf an!”
www.kopf-an.de
Portalul de carieră al industriei energetice
www.energiejobs.de
Site-ul web pentru copii al BMU
www.bmu-kids.de
Clima echității, blogul Fundației Heinrich Böll
www.klima-der-gerechtigkeit.boellblog.org
Expediție climatică, Germanwatch

www.klima-sucht-schutz.de
www.tatenbank.anpassung.net
Enciclopedie lumi energetice
www.energiewelten.de/elexikon/lexikon/index3.htm
Să știm mai mult! Să facem mai mult! Comisia UNESCO Germană
www.mehr-wissen-mehr-tun.de
Rețeaua MINT pentru predare
www.mint-unterricht.de
Termene sustenabile
www.nachhaltigetermine.de
Pixelio.de – Bază de date de fotografii gratuite, fără licență
www.pixelio.de
Planet-berufe.de – Începutul meu în formarea pregătire profesională, Bundesagentur für
Arbeit (Agenția Federală pentru Muncă)
www.planet-beruf.de
PowerScout. Eficiența energetică merită, Deutsche Energie-Agentur (dena)
www.powerscout-online.de
Tehnologie energetică curată
www.saubere-energietechnik.de/index.php/component/option,com_cb_search/Itemid,45/
Solarserver – Portal internet pentru energia solară
www.solarserver.de
Asistență solară în școli – facem energia vizibilă
www.solarsupport.org
Atelier solar Freiburg
www.solarwerkstatt-famos.de
Soko Kima. Amenajarea orașelor după un plan, UfU
www.soko-klima.de
Inițiativa privind economisirea de energie, Inițiativa pentru protecția climei a BMU
www.die-stromsparinitiative.de
Programe de studiu pentru energii regenerabile – Lista programelor de studii,
Wissenschaftsladen Bonn 2012

http://germanwatch.org/klima/ke.htm

www.wilabonn.de/images/PDFs/Erneuerbare/studienangebote-ee-dez-2012.pdf

Klimafakten.de, European Climate Foundation

Studiul energiilor regenerabile, gate4renewables, G4R

www.klimafakten.de

www.gate4renewables.de/studium

Aspecte generale

Radar de cercetare energii regenerabile. Studii de politică energetică compacte,
Agentur für Erneuerbare Energien (Agenția pentru Energii Regenerabile)
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Studiul energiilor regenerabile

Jocuri - Jocuri online, jocuri pe tablă, jocuri de simulare, teste

www.studium-erneuerbare-energien.de
www.taste-ee.de

www.anewbeginning-game.de

Casă model termică

Resurse regenerabile ale fermierului Hubert: Spielespaß, Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe (Agenția de Specialitate Resurse Regenerabile)

www.thermisches-modellhaus.de
Factorii de conversie ai diferitelor unități energetice, Volker Quaschning
www.volker-quaschning.de/datserv/faktoren/index.php
Umweltbundesamt (UBA)(Agenția Federală de Mediu)
www.umweltbundesamt.de
Rețeaua Umweltchecker.
www.umweltchecker.de
Protecția mediului în școli: Energia
www.umweltschulen.de/energie
Centrul pentru consumatori de consultanță pe probleme energetice
Aspecte generale

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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A New Beginning

Competiții în domeniul mediu și climă, compilație de BMU-Bildungsservice
www.bmu.de/themen/umweltinformation-bildung/bildungsservice/wettbewerbe/
Vânt nebun, IG Windkraft Austria
www.wilderwind.at
Cunoștințe privind schimbările climatice - stadiul actual al cercetărilor, Klimanavigator
www.klimanavigator.com/dossier/index.php
WWF Jugend: Să economisim energia
www.wwf-jugend.de/leben/energie-sparen
Profesii de viitor Energii regenerabile, Wissenschaftsladen Bonn.
www.wilabonn.de/de/arbeitsmarkt-und-qualifizierung/beruf-und-ausbildung/afz-projekt.
html

www.bauerhubert.de/index.php?id=5054
BildungsCent – Jocuri despre climă, energie și mediul înconjurător
www.bildungscent-spiel.de/bmu/
Changing the game, Energy Crossroads Denmark (engl.)
www.changing-the-game.org
Climate Challange, BBC (engl.)
http://makesyouthink.net/games/climate-challenge/flash
Climate Change, BBC Weather Centre (engl.)
www.bbc.co.uk/climate/adaptation/jack.shtml
Marea testare a cunoștințelor CO2, UfU, în: Pachetul școlar fără CO2, p. 62 – 68

www.ufu.de/media/content/files/Fachgebiete/Klimaschutz/Energiesparkonten/
Ufu_UE2Auflage_Co2_web-1.pdf
Marea testare a cunoștințelor Energia, UfU, în: Pachetul școlar Protecția climei și locuințele,
p. 57 - 65
www.ufu.de/media/content/files/Fachgebiete/Klimaschutz/DeutscherMieterbund/
DMB_klimaheft_klein.pdf
Cumpărături echitabile, fair feels good
www.fair-feels-good.de
EnerCities. Are you ready for the future? (cu material auxiliar pedagogic), Paladin Studios,
ROC Nijmegen, Qeam, LMC, Akademie Klausenhof, KEK, LUV and Agencia de la Energía de
Granada (engl.)
www.enercities.eu
Energetica, Schulen ans Netz/BMU/BMBF
www.energiespiel.de
Energetingen. Noi universuri de învățare – Elevii modelează tranziția energetică,
TU München/School of Education
www.gympaed.edu.tum.de/forschung/laufend/planspiel-energetingen/
Energy for Life, DGS
www.energie-ist-entwicklung.de/spiel.html
Keep Cool Online. Jocul de simulare despre schimbările climatice
www.keep-cool-online.de
Casa climatică a groazei, klimarettung.at
www.klimarettung.at/de/91
Konsumanic, umweltbildung.at
www.umweltbildung.at/konsumaniac/index.html
Lolly vs. The Energy Monkeys, Internetportal „National Grid for learning“ (engl.)
www.cwndesign.co.uk/funergy/game/index.html
Lüftungsbingo, UfU
www.ufu.de/media/content/files/Fachgebiete/Klimaschutz/Schule_und_Kiez/Lueftungsbingo_Vorlage.pdf
Mission Blue Planet – Klimaquiz, co2online
www.mission-blue-planet.de
Quiz despre investiții durabile, htmlearn
www.visumsurf.ch/cgi-bin/htmlearn.cgi?lesson=vo_quiz_nahageld_i_de.dat

Aspecte generale

Taste EE Webportal.
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No Game. Sărăcia este fabricată, Solidaritätsdienst-international e. V.

E-Learning – calculator online și alte instrumente interactive

www.nogame.sodi.de
www.bmu-kids.de/Spiele/Bildungsmaterialien/index.php

www.beroobi.de

Jocuri online în engleză despre mediu

Universul meseriilor: Verifică-ți talentele!, planet-beruf.de, Bundesagentur für Arbeit
(Agenția Federală pentru Muncă)

www.gamesforchange.org
Jocuri online și teste despre soare, energie solară și economisirea de energie,
SMA Technology

Climate Tipping Points, Allianz/WWF
www.wissen.allianz.de/?1381

Joc de simulare Vederi din sud. O schimbare de perspectivă asupra politicilor climatice,
LAG21

www.solarsupport.org

Powerado: Furnizează energie satului tău!
www.spiel.powerado.de

Aspecte generale

http://portal.berufe-universum.de/

www.solar-is-future.de/kids

www.lag21.de/fa/editor/Dokumente/LA_Planspiel_Doku-Suedsicht_6.pdf

132

Beroobi – Experimentează meserii online!, Schulen ans Netz (Școli la rețea)

Calculator CO2 pentru școli

Calculator CO2, WWF Germania

wwf.klimaktiv-co2-rechner.de/de_DE/popup/
Comparație CO2: Avion, mașină, autobuz, tren

PowerScout, Deutsche Energie-Agentur

www.co2-emissionen-vergleichen.de/verkehr/CO2-PKW-Bus-Bahn.html

www.powerscout-online.de/powerscoutspiel

Balanța CO2, dieta ta CO2 și bugetul tău CO2, co2online

PowerUp, IBM

www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen

www.powerupthegame.org

eLearning Energii regenerabile, IZT

Quarks-Quiz „Salvarea climei”, WDR

http://elearning.izt.de

www.wdr.de/quizplayer/game?startquiz=593

Fermierul energetic – simulare, Planeta Școală

Quiz Energii regenerabile, Volker Quaschning

www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=energiebauer

www.volker-quaschning.de/quiz/index.php

Harta energetică, EnergyMap.info, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS)
(Societatea Germană pentru Energie Solară)

Joc de simulare „De la baracă la casa pasivă”, Agentur SchulBaustelle Klima 2.0,
Handwerkskammer Hamburg

www.energymap.info/map.html

www.schulbaustelleklima.de/materialien/simulationsspiel.html

EnergiesparChecks – HeizCheck, ÖkostromCheck, KonsumCheck, FlugCheck etc., co2online

Jocuri pe naturdetektive.de, Bundesamt für Naturschutz
(Agenția Federală pentru Protecția Naturii)

www.co2online.de/kampagnen-und-projekte/energiespar-ratgeber/index.html

www.naturdetektive.de/natdet-spiele.html
Platformă de jocuri „Energy Hog“, Campania US „Alliance to save energy“
www.energyhog.org/childrens.htm
Joc climatic urban „Tot mai verde!“, UfU
www.ufu.de/de/projekte/klimaschutz-in-schule-und-kiez/materialien/
www.ufu.dedepublikationendownloadsstadtklimaspiel.html
Trouble Shooter, MakesYouThink
http://makesyouthink.net/games/trouble-shooter/flash/
Jocuri de mediu, Gammarus
www.umweltspiele.ch
Windfall Tycoon, flashgames.de
http://flashgames.de/onlinespiel/windfall-tycoon/play
Test de cunoștințe: Energie, GEOlino
www.geo.de/GEOlino/wissenstests/62999.html
Test de cunoștințe: Energii regenerabile, GEOlino
www.geo.de/GEOlino/wissenstests/66408.html

Cont de economisire a energiei pentru școli, co2online
www.energiesparclub.de/schule
Simulare de economisire a energiei, modernus
www.modernus.de/link/display/a0ba875aaf55297c2fc01bba6de3f990
Test de energie pentru elevi, Cicero
www.cicero.de/bilder/der-energietest-fuer-schueler-fragen-und-antworten
Calculator tranziția energetică, Solarenergie-Förderverein Deutschland
(Asociația de Susținere a Energiei Solare Germania)
www.energiewenderechner.de
Environmental Practitioner Programme (eLearning despre CO2)
www.carboncounter.info

Energiile regenerabile, cum funcționează? – game-based learning, Gschwandtner SPC,
Universitatea Viena
www.e-energie.at/dt/index.html
Calculator footprint pentru tineri, BMLFUW Austria
www.footprintrechner.at

Jucăm și înțelegem lumea! Jocuri online de la WWF

Consultantul pentru echipamente tehnice – necesarul de energie, economii și perioada de
amortizare a echipamentele tehnice noi, LEXEKON GmbH

www.wwf-jugend.de/leben/fair-kaufen/zocken-und-die-welt-verstehen;1848

http://lex-haushaltsgeraete.de/land-hessen.php?client=c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d
Checker climă pentru copii, calculator CO2 de tineret și calculator CO2

www.klimaktiv.de

Aspecte generale

Eco-profesioniștii. Testează-ți cunoștințele despre mediu, BMU
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Klimaklicker, co2online

Tehnologia termică solară – joc, Solarfriend / modernus.de

www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen/klimaklicker.html

www.solarfriend.de/swf/WVDS.html

KlimAktiv – verifică-ți clima

Vremea solară, Proplanta

www.klimaktiv.de/article291_0.html

www.proplanta.de/Solarwetter/profi-wetter.php?SITEID=60123&Wtp=SOLAR

Atlasul școlilor implicate în protecția climei, Klimaschutzinitiative BMU
(Inițiativa pentru Protecția Climei BMU)

Aparatele mari consumatoare de energie din gospodărie – galerie de imagini,
tagesspiegel.de

www.klimaschutzschulenatlas.de

www.tagesspiegel.de/mediacenter/fotostrecken/wirtschaft/
bildergalerie-stromfresser-im-haushalt/8535462.html#image

www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=klima
Learn-energy.net Kidscorner
www.learn-energy.net/kidscorner/de/u11/u11.html
My CO2-Check

www.co2maus.de
Check gunoi, inversarea tendinței
www.trenntwende.de/ueber-trenntwende/der-muellcheck/index.html

Aspecte generale

Baza de date privind conservarea naturii, BUND
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www.projekte.bund.net
Curs online „Gata pentru tranziție”

TasteEE Kompetenz-Check, Wissenschaftsladen Bonn
www.taste-ee.de/kompetenzcheck_einfuehrung.php
Animație efectul de seră, ARD
www.tagesschau.de/multimedia/animation/animation114.html
Efectul de seră interactiv, treibhauseffekt.com
www.treibhauseffekt.com/treibhauseffekt/index.htm
Comparația emisiilor de CO2 în sectorul transporturilor

www.co2-emissionen-vergleichen.de/verkehr/CO2-PKW-Bus-Bahn.html
Hidrocentrala virtuală, Planeta Școală
www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=wasserkraftwerk

www.ufu.de/de/projekte/lehrerbildung/onlinekurs.html

Turbina eoliană – simulare, Planeta Școală

Cursuri online despre energiile regenerabile și orientarea profesională în domeniul
energiilor regenerabile, UfU

Calculator climă globală WWF

www.ufu.de/de/bildung/online-kurse/sekundarstufe.html

www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=windkraft
www.wwf-weltklimarechner.de/flash/rechner

Cursuri online tineri reporteri pentru mediu, UfU
www.ufu.de/de/bildung/online-kurse/sekundarstufe.html
Instrumente online ale Energieagentur NRW (Agenția pentru Energie NRW)
www.energieagentur.nrw.de/themen/unsere-online-tools-11743.asp
Se potrivește amprenta ta de carbon pe acest Pământ? – calculator amprentă de carbon,
BUND Jugend
www.latschlatsch.de
Calculație online instalație fotovoltaică, solarserver.de
www.solarserver.de/service_tools/online_rechner/pv_anlage_online_berechnen.html
Poziționarea modulelor fotovoltaice, Schulen ans Netz (Școli la rețea)
http://ne.lo-net2.de/energie-experimente/experimente.html
PV interactiv - Instalație solară experimentală, Planeta Școală
www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=solardach
Calculator de resturi. Ce se află în pubelă, inițiativa consumatorilor
www.resterechner.de
Configurator de renovare, BMVBS/BMWI
www.sanierungskonfigurator.de
Simulare „Climate Change” despre amprenta ecologică, BBC
www.bbc.co.uk/climate/adaptation/jack.shtml
Simulare „KonsuManiac“ privind amprenta ecologică, Ministerul de Land al Mediului
Viena/Austria.
www.umweltbildung.at/konsumaniac/index.html
Smart Grid – infografic interactiv
www.warum-smartgrid.de
Tehnologia termică solară interactivă – Instalația de încălzire solară, Planeta Școală
www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=solar

Filme
Bioenergia: farfuria, troaca și rezervorul (1:44 min)
www.youtube.com/watch?v=nO7DukylDeU
Ești pregătit pentru chestiunea cărnii? (1:25 min), WWF Germania
www.fleischfrage.wwf.de
Centrala electrică cu ciclu combinat (7 min), Agentur für Erneuerbare Energien
(Agenția pentru Energii Regenerabile)
www.unendlich-viel-energie.de/de/detailansicht/article/264/film-das-kombikraftwerk.html
Mărul (1 min), Universitatea Internațională de Vară a KMGNE
www.ufu.de/filme
Pământul are febră (2 min), Universitatea Internațională de Vară a KMGNE
www.ufu.de/filme
Factura, Germanwatch (4 min).
www.germanwatch.org/klima/film09.htm
Revoluția 4. – Energy Autonomy“ (Trailer, 1:42 min), Carl-A. Fechner
www.4-revolution.de
Un adevăr incomod (93 min), Davis Guggenheim;
de închiriat la toate centrele media de land
(E)Mission CO2 (8 min), DMB / UfU

www.ufu.de/filme

Bilanțul energetic (28:30 min), 3sat/hitec
www.3sat.de/mediathek/?display=1&mode=play&obj=15798
Economisirea de energie în școli (4 min), co2online
www.energiesparclub.de/schule

Aspecte generale

Scenarii climatice interactive, Planeta Școală
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Tranziția energetică (8:59 min), WissensWerte. Clipuri pentru educația politică

Mediateci de filme

www.wissenswerte.e-politik.de
www.planet-wissen.de/natur_technik/energie/alternative_energien/video_alternativ.jsp

www.youtube.com/user/AktionKlimaTV

fifty/fifty – Economisirea de energie în școli (14 min), UfU

Încălzit, Dim Coumou/Potsdam Institut für Klimafolgenforschung
(Institutul de Cercetare a Efectelor Climatice Potsdam)

www.ufu.de/filme (poate fi comandat și pe DVD: www.ufu.de/shop)
Pentru o climă a dreptății (1:27 min), Heinrich-Böll-Stiftung
www.youtube.com/watch?v=42_PU-PbL00
Grow up cool down (1 min), Greenpeace (2008)
www.youtube.com/watch?v=bcao6kzh-WM
Tineri reporteri pentru mediu (10 min), UfU
Poate fi comandat pe DVD în UfU-Shop: www.ufu.de/shop

Aspecte generale

Centrala electrică cu ciclu combinat 1 – Informații generale (6:13 min), Agentur für Erneuerbare Energien/Fraunhofer IWES (Agenția pentru Energii Regenerabile/Fraunhofer IWES)
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AktionKlimaTV

www.aufgeheizt.org
Berufe TV, Bundesagentur für Arbeit (Agenția Federală de Ocupare a Forței de Muncă)
www.berufe.tv
Biblioteca cu poveștile reale, scrise și prezentate de Armin Maiwald
www.bibliothek-der-sachgeschichten.de
Deutsche Energie-Agentur (dena) (Agenția Germană pentru Energie – dena)
www.youtube.com/denaberlin?gl=DE&hl=de
Greencapital.tv

www.kombikraftwerk.de/index.php?id=29

www.greencapital.tv

Centrala electrică cu ciclu combinat 2 – Curent electric stabil din energii regenerabile
(8:25 min), Agentur für Erneuerbare Energien/Fraunhofer IWES (Agenția pentru Energii
Regenerabile/Fraunhofer IWES)

Ecopolicy/ecopolicyade, Malik

www.kombikraftwerk.de
Viața cu tranziția energetică (1:31 ore), Frank Farenski (poate fi și descărcat)
www.newslab.de/newslab/Filme_Energiewende.html
Motoquero (0:47 min), Universitatea Internațională de Vară a KMGNE
www.youtube.com/watch?v=DMdW6daffbc&list=SP7FE37C0A093948BA&index=20
Casa pasivă (30 min). P4 Biblioteca cu poveștile reale scrise și prezentate de Armin Maiwald.
www.bibliothek-der-sachgeschichten.de
Smartphone-urile și sustenabilitatea (5:35 min), WissensWerte. Clipuri pentru educația
politică
www.wissenswerte.e-politik.de
Energia solară – emisiune specială (30 min). S6 Biblioteca cu poveștile reale scrise și
prezentate de Armin Maiwald.
www.bibliothek-der-sachgeschichten.de
Montaj solar (6:52 min), prezentare a elevilor din OSZ-TIEM Berlin
www.youtube.com/watch?v=N1f6mnopIZg
Schimbarea de bandă (2:27 min), WWF
www.ufu.de/filme
Suprataxa pe energie regenerabilă 2013 – De ce crește prețul energiei electrice? (25:41 min),
Photovoltaikbüro Rüsselsheim
www.youtube.com/watch?v=dgtJg0GBCjU
Tehnologii (1:50 min), Universitatea Internațională de Vară a KMGNE
www.youtube.com/watch?v=CJ-tnH_1ve4&list=SP7FE37C0A093948BA&index=10
Inamicul invizibil. Copiii pe urmele schimbărilor climatice (31 min), ¾ Plus
www.unsichtbarerfeind.de
Up de Bank (2 min), Universitatea Internațională de Vară a KMGNE
www.ufu.de/filme
Wake Up, Freak out – then Get a Grip (11 min), Leo Murray
www.wakeupfreakout.org
Yellow Cake. Minciuna despre energia curată (108 min), Joachim Tschirner
www.yellowcake-derfilm.de
300 de ani de combustibili fosili în 300 de secunde (5:38 min), post carbon institute
www.youtube.com/watch?v=np_65ymgOfE

www.youtube.com/playlist?list=PL01E1C9C4A1D39757
Greenpeace TV
www.youtube.com/greenpeaceDE oder www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/applications/
gpd_tv/
Green.tv (engleză)
www.green.tv
Clipuri despre climă, KMGNE
www.youtube.com/playlist?list=PL7FE37C0A093948BA
Sporturi despre climă, co2online
www.klima-sucht-schutz.de/klimaschutz/klima-spots.html
Videoclipuri MINT, lecții MINT
www.mint-unterricht.de/videos
Pachet media „Climă și energie” (diverse filme cu material didactic), Ecomove
www.medienpaket-klima.de
Pachet media „Resurse” (diverse filme cu material didactic), Ecomove
www.medienpaket-ressourcen.de
Nachhaltiger Filmblick
www.nachhaltiger-filmblick.de
Spoturi ecologice, Planeta Școală, SWR/WDR
www.planet-schule.de/wissenspool/oekospots/inhalt.html
Puck’s Sustainable Life. Bloc video despre viața durabilă
www.sustainable-life.de
techtv, technik-welten
www.technik-welten.de/tectv/home.html
Filme UfU
www.ufu.de/filme
VisionGate-TV. Vezi, simți, acționezi!
www.visiongate.tv
WissensWerte - clipuri de animație pe teme politice (tranziția energetică, schimbările
climatice, hrana pe plan global, smartphone-urile și sustenabilitatea etc.)
www.e-politik.de

Aspecte generale

Energiile regenerabile (4:56 min), Planeta Școală, WDR
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