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VARČNO Z ENERGIJO – Trajnostno
naravnan način življenja se začne v šoli
Tomislav Tkalec, Focus Potratno ravnanje z energijo je nespametno še posebej v času vse višjih
Tina Hribar Trifunovič, IRI UL cen energentov in omejenosti njihovih zalog ter vse bolj očitnih

podnebnih sprememb. Vloga učiteljic in učiteljev je zato zelo
pomembna, tudi ko govorimo o razvoju znanj o učinkoviti rabi energije
(URE) in obnovljivih virih energije (OVE). Ta poteka ves čas šolanja
učencev, saj ustrezno strokovno usposobljeni in izobraženi učitelji lahko
spodbudijo veliko celovitih vedenjskih sprememb v korist trajnostno
naravnanemu načinu življenja. V ta namen smo v društvu FOCUS skupaj z
IRI UL letos zelo uspešno izvajali seminar Varčno z energijo, namenjen
osnovnošolskim učiteljicam in učiteljem ter drugim zaposlenim na
osnovnih šolah.

Brez intenzivne rabe energije si težko predstavljamo današnje
življenje. Za izvedbo seminarja za osnovnošolske učitelje smo
se odločili zaradi aktualnosti tematike, saj je poznavanje
osnov o racionalni rabi energije ter vrstah energije,
energentov in tehnologij za izkoriščanje energije znanje,
ki ga potrebujejo vsi. Še posebej je pomembno, da učenci že v
rosnih letih doumejo pomen racionalne rabe energije, da
bodo lahko v zrelejših letih sprejemali ustrezne in trajnostne
odločitve. Prav takšno znanje in vrednote jim lahko
pomagajo usvojiti učitelji, in to so prepoznali tudi na raznih
ministrstvih.

Če se ti obnašajo neracionalno, je kljub energijski sanaciji
raba energije višja. Zato je treba poleg infrastrukturnih
ukrepov in energijskih sanacij podpirati oziroma izvajati tudi
mehke ukrepe – ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje, ki
poskušajo vplivati na vedenje uporabnikov stavbe. Tako smo s
seminarjem delno pripomogli tudi pri uresničevanju
omenjenega cilja, saj je bil namen usposobiti zaposlene na
osnovnih šolah, da bodo znali racionalno porabljati energijo v
šoli in z njo tudi varčevati, ter jim obenem pokazati, kako to
znanje prenašati naprej (na svoje kolege in učence).

Osnovnošolske učiteljice in učitelji se vsakodnevno srečujejo
z učenci, tako da v 9 letih lahko bistveno vplivajo na njihove
navade v prihodnosti. S svojim zgledom in učenjem lahko
znatno pripomorejo k povečanju učinkovite rabe energije v
šoli in doma, saj vplivajo tudi na spreminjanje navad v družini
šolajočih se otrok in širše.
Poleg tega občine plačujejo stroške rabe energije v osnovnih
šolah in vrtcih, zato sta smotrna raba in posledično
zmanjšanje stroškov energentov tudi njim v interesu.
Veliko občin se je v zadnjih nekaj letih lotilo energijske
sanacije šol in vrtcev s ciljem doseganja prihrankov pri
stroških, namenjenih rabi energije. Poleg infrastrukture
(sistem ogrevanja in hlajenja, toplotna prepustnost sten,
sistemi upravljanja z energijo idr.) ima ključno vlogo pri rabi
energije v stavbi vedenje in obnašanje uporabnikov stavbe.

Ozaveščeni uporabniki stavbe bodo bolj racionalno in
učinkovito porabljali energijo, tako da se bodo zmanjšali
tudi stroški, ki jih v veliki večini primerov plačujejo občine.
Občine bi morale biti prve, ki bi podpirale takšna
usposabljanja, zato bi se morale na tem področju aktivneje
angažirati in poleg usposabljanja zaposlenih v osnovnih šolah
podobna izobraževanja izvesti tudi v vrtcih, zdravstvenih in
drugih javnih ustanovah.

Prenos znanja

Nadalje smo ugotavljali potenciale obnovljivih virov in
učinkovite rabe energije v Sloveniji, katere so obstoječe
tehnologije OVE in URE ter koliko energije porabimo v stavbah.
Pozabavali smo se z merjenjem porabe energije, ukrepi za
učinkovito rabo energije, ter najpomembneje, kako vključevati
tematiko učinkovite rabe energije pri pouku v osnovnih šolah.
Kot rezultat projekta smo pripravili pregled obstoječih gradiv,
projektov in dobrih praks za uporabo pri pouku ter prikazali
inovativne didaktične modele in pristope za poučevanje o URE
pri pouku.
Vtisi udeležencev
Na koncu vsakega seminarja smo med učiteljicami in učitelji
izvedli evalvacijsko anketo o koristnosti seminarja. Vsi
udeleženci bi seminar priporočili svojim kolegicam in kolegom.
Kar nekaj jih je priznalo, da zaradi pomanjkanja znanja z učenci
prej niso delali na tej temi, zaradi seminarja pa bodo v
naslednjem šolskem letu usvojeno znanje uporabili pri
poučevanju.

Na vprašanje »Kaj vam je bilo še posebej všeč na seminarju?«
so odgovorili naslednje:
»Aktivnost teme, praktičnost, jasna razlaga, dober material,
dobra izvajalca seminarja (strokovno podkovana).«
»Preprost, nazoren, prijazen pristop predavateljev. Veliko
uporabnih vsebin, informacij.«
»Predstavitve s konkretnimi podatki. Veliko bom lahko
uporabila pri pouku.«
»Možnost aktivnega sodelovanja.«
»Zbirnik spletnih vsebin z obravnavano temo, izvedba. V bistvu
vse!«
Na vprašanje: »Kaj ste pogrešali (na seminarju)?« Eden izmed
udeležencev je šaljivo odgovoril: »Dolgčas,« drugi pa so
odgovorili, da niso pogrešali nič.

Usposabljanje o učinkoviti rabi energije in možnih ukrepih
ima še eno dodano vrednost. Poleg splošnih informacij o URE
in o načinih vključevanja URE v pouk je bil del seminarja
namenjen ukrepom za zmanjšanje rabe energije, ki so koristni
tudi doma. Tako udeleženci pridobljeno znanje lahko
uporabijo za ustvarjanje prihrankov v lastnem gospodinjstvu.
Obenem to znanje predajajo naprej učencem, ki podobne
ukrepe lahko izvajajo doma ali z njimi seznanijo svoje starše.

Seminar se je izvajal na pobudo Ministrstva za
infrastrukturo, sredstva pa sta prispevali
Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvedba
je bila v domeni Focusa, društva za sonaraven
razvoj (www.focus.si), in Inovacijskorazvojnega inštituta Univerze v Ljubljani
(www.iri.uni-lj.s). Seminar je bil izveden
trikrat, namenjen je bil vsem učiteljicam in
učiteljem osnovnih šol ter drugim zaposlenim
na osnovnih šolah.
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Seminar Varčno z energijo
V sklopu celodnevnega seminarja smo najprej obravnavali
pojme, povezane z energijo, govorili o vplivu in posledicah
proizvodnje/rabe energije na planetarni sistem, se dotaknili
problematike podnebnih sprememb ter pomena izobraževanja
na področju učinkovite rabe energije in trajnostnega razvoja.

