Projekt
za vas in vaše učence
za boljši jutri
VABLJENI!

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODNEBNE SPREMEMBE

U4energy is an initiative funded through
the intelligent Energy Europe programme

16. septembra je stekel projekt z
imenom U4energy, ki pomeni nov
ekološki izziv za tisoče osnovnih in
srednjih šol v 27 državah EU in ki ga
osebno podpira Günther Oettinger,
evropski komisar za energijo. Gre
za vseevropsko tekmovanje mladih
pri racionalizaciji porabe energije,
ali drugače povedano, projekt naj
bi pri mladih generacijah spodbudil
občutek in odgovornost za varčno rabo
energije.
Natečaj U4energy predstavlja za
učitelje in za učence priložnost in
izziv, da prispevajo k trajnostni vzgoji
z varčevanjem z energijo, zmanjšanju
izpustov CO2 in s tem tudi k zmanjšanju
računov. Šole lahko od septembra
2010 svoje prispevke pošljejo na tri
kategorije natečaja, s čemer si lahko
prislužijo nagrado ali dobijo priznanje
na nacionalni in evropski ravni. S
pomočjo natečaja U4energy bodo
nagrajeni primeri najboljše prakse
učiteljev in učencev osnovnih in
srednjih šol ter njihovi uspešni dosežki
posredovani po vsej Evropi.

Og
w
te
so
bo
ci
en
ht

Šo
ra

N

Am
N
(u
U
M
Cv
N

šola
• Želite, da bi tudi vaša
ergijo?
učinkovito izrabljala en
kako lahko
• Ali svoje učence učite,
gijo?
pametno izrabljajo ener
ji
• Ali vaši učenci in učitel
izrabi
ozaveščajo o učinkoviti
energije na šoli in doma?
Oglejte si razdelek:
www.u4energy.eu/web/guest/upcoming-competition
ter se seznanite s podrobnostmi, kako lahko
sodelujete v natečaju! Z vašimi inovativnimi prispevki
boste pomagali uresničiti ambiciozno zastavljene
cilje glede podnebnih sprememb. Projekte s področja
energetskega izobraževanja si lahko ogledate na
http://ec.europa.eu/energy/intelligent.
Šole se do maja 2011 lahko prijavijo z aktivnostmi za
razvoj energetsko učinkovitih navad.
Nacionalno ekipo za U4energy 2010 sestavljajo:
Ambasadorka tekmovanja za Slovenijo:
Nada PAVŠER: nada.pavser@guest.arnes.si,
(ustanoviteljica slovenske mreže Eko šol),
Učitelja svetovalca za Slovenijo:
Magdalena Bobek: magdalena.bobek@guest.arnes.si
Cveto Fendre: cveto.fendre@guest.arnes.si
Nacionalno spletno mesto: www.energetska-mreza.si
V A B L J E N I !!

