
Проект

Концепція

«Навчально-наукового Аудиторіуму «Клімат-Еко-Енергія Україна»»

Проблема: Низький  рівень  обізнаності  молоді,  зокрема,  учнів  старших

класів, а також керівних кадрів та менеджерів середньої ланки департаментів

освіти  і  науки  обласних,  міських  та  районних  державних  адміністрацій,

місцевих  громад  у  розв’язанні  проблеми  пошуку  нових  концептуальних

підходів  до  енергозбереження  та  відповідального  ставлення  до  природних

ресурсів, пов’язаний з відсутністю знань, наприклад, щодо впровадження в

систему освіти сучасних технологій енергоефективності та енергозбереження

та відновлювальних джерел енергії. 

Пояснення актуальності: Директори, заступники директорів департаментів

освіти і науки на місцях, педагогічні і методичні працівники, громадськість, а

також учнівська молодь повинні отримати якісні знання та практичні навички

стосовно  новітніх  підходів  до  енергозбереження  та  відповідального

ставлення до природних ресурсів на принципах міжнародного досвіду з даної

проблематики.  У  подальшому  широко  поширювати  практику  формування

свідомої  позиції  з  питань  енергоефективності  та  енергозбереження  серед

населення.

Молодь  є  найбільш  незаангажованою,  самостійно  мислячою  частиною

населення. Беручи участь у житті громади, вона зможе знайти нові способи

розв’язання  усталених  проблем  і,  одночасно,  забезпечити  продуктивне  їх

вирішення.

Мета: популяризація міжнародного та вітчизняного досвіду захисту клімату

та вирішення екологічних проблем шляхом застосування сучасних технологій

з енергоефективності, енергозбереження та відновлювальних джерел енергії,

відповідального ставлення до природних ресурсів через відповідні структури

Міністерства освіти і науки України на місцях, використовуючи потенційні
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можливості  Київського  енергетичного  агентства  і  Національного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

Механізм проекту: розробка Київським енергетичним агентством спільно з

Міністерством  освіти  і  науки  України  системи  заходів  за  програмою

навчально-наукового  Аудиторіуму  «Клімат-Еко-Енергія  Україна»  (надалі  –

Аудиторіум)  та  співспонсорування  проведення  тематичних  конференцій,

науково-навчальних і методичних семінарів, тренінгів тощо.

Базові проектні заходи: 

1. Аналіз подібної діяльності, яка вже здійснена на території України та в

інших країнах. 

2. Створення  програми  навчально-наукового  Аудиторіуму  «Клімат-Еко-

Енергія  Україна»,  розробка інструкцій та  алгоритмів,  положення про

Аудиторіум, інформаційних пакетів тощо.

3. Створення  науково-дослідницької  лабораторії  «Енерголаб»  на  базі

Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді

МОН України.

4. Організація  на  базі  Національного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської  молоді  МОН України демонстраційно-навчального центру,

як  постійно  діючої  виставки  енергоефективного  обладнання  та

матеріалів в тому числі з діючими зразками.

5. Розширення  мережі  демонстраційно-навчальних  центрів  під  егідою

Міністерства  освіти  і  науки  України,  Національного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та Київського

енергетичного агентства.

З  метою  досягнення  поставленої  мети  та  реалізації  запланованих  заходів

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН

України та Київське енергетичне агентство домовились про наступне:
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1. Надавати  можливість  українським учням та  студентам,  переможцям

національних етапів конкурсів «Енергія і середовище» брати участь у

міжнародних  конкурсах  та  у впровадженні  наукових  розробок

учасників;

2. Забезпечити  постійний  методичний  супровід  Програми  навчально-

наукового Аудиторіуму «Клімат-Еко-Енергія Україна»;

3. Залучати  досвідчених  вчених,  вчителів,  міжнародних  експертів  до

проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів всеукраїнського рівня

за Програмою Аудиторіуму;

4. Створити  на  базі  відділень  Національного еколого-натуралістичного

центра  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України

всеукраїнську  мережу  демонстраційних  майданчиків  новітніх

технологій  енергозбереження,  енергоефективності  та

відновлювальних джерел енергії із залученням обладнання провідних

виробників  для  реалізації  програми  практичного  ознайомлення  із

міжнародним досвідом щодо їх впровадження;

5. Надавати  можливість  педагогічним  працівникам  брати  участь  у

практичній роботі демонстраційних майданчиків, рецепшн-модулях та

сервісних  програмах  з  метою  обміну  досвідом  та  передовими

технологіями і інноваціями у міжнародній освіті з енергозбереження

та застосування відновлювальних джерел енергії;

6. Започаткувати комплексну інформаційно-навчальну кампанію з питань

енергозбереження,  енергоефективності  та  відновлювальних  джерел

енергії,  скорочення  споживання  та  заміщення  природного  газу

альтернативними видами палива, та її розповсюдженню на всі регіони

країни  для  формування  у  широкого  загалу  населення  культури

енергоспоживання та енергозбереження;

7. Співпрацювати в організації науково-дослідної та творчої  діяльності

учнівської  молоді  та  педагогічних  працівників,  в  т.ч.  в  рамках

діяльності міжнародного конкурсу «Енергія і середовище», олімпіад,

інших  спеціалізованих  та  фахових  конкурсів  національного  та
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регіонального рівнів  тощо,  в  т.ч.  міжнародного конкурсу «Енергія  і

середовище», олімпіад,  інших спеціалізованих та фахових конкурсів

національного та регіонального рівнів тощо;

8. Створити  постійно-діючі  виставки  досягнень  в  сфері

енергозбереження,  енергоефективності  та  раціонального

природокористування  в  Міжнародному  інформаційно-навчальному

центрі з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії та його

регіональних відділеннях в тому числі на базі існуючих національних

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;

9. Започаткувати  на  постійній  основі  роботу  з  пошуку  джерел

фінансування  та  залучення  коштів  не  державних,  грантових,

міжнародних фінансових фондів, організацій та установ для розробки

та  реалізації  науково-освітніх  і  практико-реалізаційних  програм  і

проектів  в  сферах  енергозбереження,  енергоефективності  та

раціонального  природокористування,  для  організації  нових  форм

навчання в вищезазначених сферах;

10. Забезпечити  розробку  інструктивно-методичних  матеріалів,

нормативних документів, навчальних програм й посібників з питань

енергозбереження,  енергофективності  та  відновлювальних  джерел

енергії;

11. Залучити  відповідних  фахівців  та  експертів  до  участі  у  розробці  і

реалізації учбових програм і курсів для професійної перепідготовки і

підвищення кваліфікації фахівців в сфері енергоефективності;

12. Сприяти  впровадженню  наукових  розробок  в  сфері  підвищення

ефективності  виробництва,  передачі  і  споживання  електричної  і

теплової  енергії,  використання  альтернативних  джерел  енергії  на

підприємствах  і  в  установах підпорядкованих Міністерству освіти  і

науки України.

Міністерство освіти і науки України забезпечує:

1. Всебічну підтримку спільним заходам у рамках Програми навчально-

наукового Аудиторіуму «Клімат-Еко-Енергія Україна»;
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2. Сприяння  залученню  провідних  міжнародних  експертів  вчених  та

науковців до супроводу Програми на усіх її етапах; 

3. Використання широкого спектру засобів з метою поширення інформації

щодо реалізації спільних заходів у рамках Програми; 

4. Участь  високо  досвідчених  наукових  та  педагогічних  спеціалістів  у

розробці  науково-методичних  та  інструктивних  матеріалів  щодо

пошуково-дослідницького  та  наукового  проектно-орієнтованого

навчання з питань енергозбереження та енергоефективності;

5. Сприяння участі українських педагогів у національних та міжнародних

освітніх заходах задля обміну досвідом та передовими педагогічними

технологіями 

Очікувані результати 

1. Підвищення рівня обізнаності учнівської молоді, працівників освітньої

сфери,  населення  про  існуючі  технології  в  сфері  енергозбереження,

енергоефективності та відновлювальних джерел енергії.

2. Чітке  усвідомлення  у  керівних  кадрів  системи  освіти,  керівників

навчальних  закладів,  педагогів,  учнівської  молоді,  громадян  зі  всіх

регіонів  України  потреби  в  термінових  діях  у  питанні  щодо

впровадження  новітніх  підходів  з  енергоефективності  та

енергозбереження в різних галузях народного господарства і тим самим

збереження оточуючого середовища;

3. Широка  популяризація  знань  про  шляхи  впровадження

енергоефективних  методів  господарювання  серед  учнів  всіх  регіонів

України;

4. Подальше  удосконалення  освітньої  системи очного та  дистанційного

навчання  для  практичного  вирішення  енергетичних  та  екологічних

потреб конкретного регіону держави;

5. Започаткування  системної  підготовки  фахівців  з  впровадження

високотехнологічних  методик  з  енергоефективності  та

енергозбереження у практичну площину, а також проведення майстер-
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класів, семінарів-практикумів і «круглих столів» для різних категорій

слухачів;

6. Привернення уваги влади та інших впливових інституцій (через ЗМІ)

до необхідності залучення молоді до вирішення енергетичних проблем

суспільства.

7. Поліпшення ситуації в енергетичній галузі України. 

Ресурси: Людські ресурси (відповідальні представники сторони організатора,

керівники  проектів,  спікери,  обслуговуючий  персонал),  фінансові  ресурси

(оплата  гонорарів  та  прямих витрат, пов’язаних з  проектом),  інформаційні

ресурси  (інформація,  аналітичні  матеріали,  методики,  звіти  про  проведену

роботу  тощо),  технічні  ресурси  (комп’ютерне  і  проекційне  обладнання,

демонстраційні  прилади  з  енергозбереження),  матеріальні  ресурси

(приміщення, технології, канцприладдя).
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