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Niniejszy poradnik został opracowany w ramach projektu pn. 

współfinansowanego z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE). Celem projektu jest 
ograniczenie zużycia energii w szkołach i innych budynkach publicznych poprzez zastosowanie 
innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE.

aktywnie angażuje uczniów i nauczycieli w proces zarządzania energią w szkole oraz
uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie obejmuje 9 kroków –
pierwszym jest powołanie szkolnego zespołu ds. energii, który ma za zadanie zbadanie oraz ograniczenie 
zużycia energii w szkole oraz zaangażowanie w energooszczędne działania swoich kolegów, koleżanki i 
nauczycieli. Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy szkołę a organ prowadzący, 
który finansuje jej rachunki za energię.

Publikacja ta stanowi uzupełnienie i rozszerzenie poradnika „ , który
został wydany w ramach poprzedniej edycji projektu o akronimie EURONET 50/50 i adresowany był do 
nauczycieli szkół podstawowych, których uczył, jak krok po kroku zastosować metodologię 50/50 w szkole 
i jak zorganizować pracę z zespołem ds. energii złożonym z uczniów w grupie wiekowej 10-12 lat. 
Pierwszą część poradnika można pobrać pod adresem:
http://www.pnec.org.pl/images/stories/50_50/poradnik/Oszczedzanie%20energii%20w%20szkolach%20Po
radnik%20dla%20nauczycieli%202012.pdf  

adresowana jest do nauczycieli szkół ponadpodstawowych i zawiera 
materiały dostosowane do grupy wiekowej 13-18 lat. Wdrażanie metodologii 50/50 podzielone zostało na 

(tzw. pakiety zadań), a każda z nich na obejmujących zadania do 
wykonania podczas jednej lub kilku lekcji (część zadań może być także wykonywana pomiędzy lekcjami 
lub w ramach zajęć dodatkowych – każdy nauczyciel koordynujący wdrażanie projektu 50/50 w szkole 
może zorganizować pracę z zespołem ds. energii w najwygodniejszy dla siebie sposób). Dla każdego 
modułu lekcyjnego przygotowano też zestaw , które mogą pomóc w jego 
realizacji, w tym arkusze robocze, opisy doświadczeń, rysunki, przykłady etykiet zawierających hasła 
zachęcające do oszczędzania energii itp. Materiały pomocnicze znajdują się w załącznikach do głównej 
części poradnika i są ponumerowane tak jak moduły, których dotyczą.

Poradnik został opracowany przez niemiecki Niezależny Instytut ds. Środowiska (UfU), który już od lat 90. 
XX wieku realizuje projekty 50/50 w niemieckich szkołach i który jest jednym z partnerów projektu 
EURONET 50/50 MAX. Instytut jest świadomy tego, że w różnych krajach obowiązują różne programy 
nauczania i różna jest organizacja szkół, podjął jednak starania, aby zadania i organizacja pracy ze 
szkolnym zespołem ds. energii zaproponowane w poradniku były możliwe do zastosowania we wszystkich 
krajach zaangażowanych w realizację projektu. 

Autorzy poradnika kładą nacisk na samodzielną pracę uczniów i rozwój posiadanego przez nich 
potencjału. Nauczyciel jedynie towarzyszy i pomaga im w ocenie wykorzystania energii w szkole i 
poszukiwaniu możliwości jego poprawy oraz przygotowuje ich teoretycznie do pracy.  

Zapraszamy do lektury!   

O PORADNIKU
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METODOLOGIA 50/50
- 9 kroków do oszczędności energii w szkole

KONCEPCJA I METODOLOGIA 50/50 

Koncepcja 50/50 powstała i została po raz pierwszy zastosowania w Niemczech, w latach 90. XX 
wieku. Polega ona na aktywnym zaangażowaniu szkół w działania mające na celu ograniczenie zużycia 
energii poprzez stworzenie finansowej zachęty zarówno dla szkół, jak i podmiotów finansujących ich 
rachunki za energię (zwykle są to władze lokalne lub regionalne):

50% kwoty zaoszczędzonej dzięki środkom oszczędności energii zastosowanym przez
            uczniów i nauczycieli zostaje wypłacone szkole;

kolejne 50% stanowi oszczędność dla władz lokalnych, które płacą rachunki.

W efekcie każdy wygrywa! uczy dzieci, jak oszczędzać energię i pieniądze zmieniając swoje 
codzienne zachowania, oraz otrzymuje dodatkowe środki finansowe. płacą mniej za 
zużycie energii w swoich obiektach, natomiast zyskuje bardziej czyste środowisko.

Metodologia 50/50 pokazuje, jak krok po kroku wprowadzić koncepcję 50/50 w szkole. Aktywnie 
angażuje ona uczniów i nauczycieli w proces zarządzania energią i uczy ich ekologicznych zachowań 
poprzez konkretne działania. Jej realizacja obejmuje 9 kroków, których zwieńczeniem jest zmniejszenie 
zużycia energii w szkole i uzyskanie związanych z tym oszczędności finansowych:

1
W skład zespołu powinni wejść: wybrana grupa uczniów, jeden lub dwóch nauczycieli oraz 
administrator budynku / szkolny woźny. Celem zespołu jest zbadanie, w jaki sposób w szkole 
wykorzystywana jest energia oraz zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na 
ograniczenie jej zużycia. Zespół ds. energii jest również odpowiedzialny za przygotowanie kampanii 
informacyjno-edukacyjnej skierowanej do reszty społeczności szkolnej.

2
Przed rozpoczęciem pracy z uczniami nauczyciele zaangażowani w realizację projektu, wraz z
dyrektorem i administratorem budynku / szkolnym woźnym, powinni wziąć udział w tzw. wstępnym 
przeglądzie energetycznym szkoły, który przygotuje ich do wykonania przyszłych zadań. Celem 
przeglądu, podczas którego uczestnicy odwiedzają wszystkie pomieszczenia w szkole, jest: 

ocena energetyczna budynku szkoły obejmująca ocenę systemu ogrzewania oraz stanu
            budynku (w tym: stanu okien i drzwi, ocieplenia strychu i piwnic itp.), 

identyfikacja obszarów, w których uczniowie będą mieli możliwość wykazania się.

3
Na tym etapie zarówno uczniowie należący do zespołu ds. energii, jak i pozostali, zostają 
zaznajomieni z takimi zagadnieniami jak: 

energia, formy i źródła energii, korzystanie z energii w codziennym życiu i jego skutki, 
efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne, ochrona klimatu, 
oszczędzanie energii i wynikające z niego korzyści, efektywność energetyczna, wykorzystanie

            odnawialnych źródeł energii.

Udana realizacja projektu 50/50 w szkole wymaga woli i zaangażowania zarówno ze strony dyrektora 
i nauczycieli, jak i organu prowadzącego, który finansuje rachunki szkoły za energię. W każdej szkole 
zaangażowanej w projekt inspiratorami / animatorami podejmowanych działań powinno być 2-3
nauczycieli – koordynatorów projektu, którzy powinni mieć pełne wsparcie dyrekcji.
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Tematy te mogą zostać omówione zarówno w czasie lekcji (np. biologii, matematyki, języka polskiego), 
jak również podczas zajęć dodatkowych (kółko ekologiczne, spotkania zespołu ds. energii itp.). Celem 
jest uzupełnienie wiedzy i podniesienie świadomości uczniów w zakresie ochrony klimatu i 
oszczędzania energii, jak również uświadomienie im, iż mają możliwość zrobienia czegoś dobrego dla 
środowiska oraz że ich indywidualne działania mają znaczenie.

4
Tym razem w przeglądzie energetycznym szkoły bierze udział już cały zespół ds. energii. Pod okiem 
nauczycieli i administratora budynku / woźnego uczniowie sprawdzają, w jaki sposób w szkole 
wykorzystywana jest energia, zwracając uwagę na takie elementy jak:

stan techniczny budynku, 
system grzewczy budynku, 
oświetlenie budynku,
wykorzystywany sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wykorzystanie ciepłej wody. 

Skontrolowane powinny zostać wszystkie pomieszczenia, w tym: klasy, korytarze, klatki schodowe, 
pokój nauczycielski, sala gimnastyczna, prysznice, toalety.

5
Na tym etapie przed uczniami z zespołu ds. energii stoją dwa zadania:

 na podstawie 
             długoterminowych (trwających ok. 2 tygodni) pomiarów temperatury we wszystkich
             pomieszczeniach szkolnych. Po zakończeniu pomiarów uczniowie rysują plan szkoły, a na
             nim odpowiednimi kolorami oznaczają pomieszczenia, w których jest zbyt ciepło, zbyt zimno
            lub panuje prawidłowa temperatura.

:
 obserwacji, w jaki sposób uczniowie i nauczyciele korzystają z budynku (Jak wietrzą 

pomieszczenia? Jakich urządzeń elektrycznych i elektronicznych używają i w jaki sposób? 
Czy mają możliwość regulacji ogrzewania i czy z niej korzystają?),

 ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli spoza zespołu ds. energii, 
obejmujących pytania o ich opinię na temat temperatur i jakości powietrza w szkolnych 
pomieszczeniach, wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych 
kwestii związanych z wykorzystaniem energii.

6
Na tym etapie zespół ds. energii omawia rezultaty swoich dotychczasowych działań i opracowuje 
propozycje rozwiązań, które pozwolą ograniczyć zużycie energii w szkole (zmiana zachowań uczniów i 
nauczycieli, drobne prace konserwatorskie i modernizacyjne). Zadaniem zespołu jest również 
wdrożenie zaproponowanych rozwiązań i zaangażowanie w ten proces całej społeczności szkolnej.

7
Podczas kampanii informacyjnej uczniowie z zespołu ds. energii dzielą się z resztą społeczności 
szkolnej tym, czego dowiedzieli się podczas realizacji projektu, a także swoimi propozycjami 
rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia energii. Możliwe sposoby komunikacji obejmują: 
przygotowanie plakatu lub gazetki ściennej, prezentacje w klasach lub przy okazji wydarzenia 
szkolnego, organizację Dni Oszczędzania Energii, utworzenie strony internetowej poświęconej 
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oszczędzaniu energii itp.

8
Czasem nawet niewielka ilość pieniędzy pozwala na wprowadzenie dużych zmian! Choć głównym 
celem projektu jest bezinwestycyjne oszczędzanie energii, uczniowie z zespołu ds. energii mogą 
również zaproponować realizację drobnych inwestycji (takich jak np. zakup i umieszczenie srebrnej 
folii za kaloryferami, uszczelnienie okien, wymiana tradycyjnych żarówek na energooszczędne) i 
zwrócić się z prośbą o ich sfinansowanie do dyrekcji, organu prowadzącego szkołę lub sponsorów.

9

Bardzo ważnym elementem projektu jest udział uczniów w podjęciu decyzji o wykorzystaniu 
zaoszczędzonych dzięki ich działaniom pieniędzy. Pokaże im to, że ich starania przynoszą wymierne 
rezultaty. Dlatego też po każdym roku realizacji projektu należy poinformować całą społeczność 
szkolną, ile energii udało się zaoszczędzić, o ile obniżyła się w związku z tym emisja CO2 i ile 
pieniędzy zyskała szkoła (50% całej zaoszczędzonej kwoty), a następnie przedyskutować z uczniami z 
zespołu ds. energii, na co powinny zostać przeznaczone zaoszczędzone środki. 

Dwa pierwsze kroki / etapy wdrażania metodologii stanowią przygotowanie do właściwych działań na 
rzecz zbadania i ograniczenia zużycia energii w szkole, które zostaną podjęte przez uczniów z zespołu ds. 
energii, i nie są dokładnie omówione w tym poradniku. Skupia się on natomiast na krokach od 3 do 9, 
które aktywnie angażują uczniów w proces zarządzania energią w szkole i są wykonywane przez nich 
samodzielnie pod okiem i przy wsparaciu merytorycznym oraz organizacyjnym nauczyciela. Niniejszy 
poradnik ma przygotować nauczyciela do zaplanowania i organizacji tych działań, jak również zawiera 
szereg materiałów pomocniczych, które pomogą mu w pracy z zespołem ds. energii.

Działania omówione w poradniku są ukierunkowane głównie na zbadanie i ograniczenie zużycia w szkole 
energii (energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej wody użytkowej), choć można je poszerzyć także o 
działania związane z oszczędzaniem wody i racjonalną gospodarką odpadami. Materiały poświęcone tym 
dwóm ostatnim zagadnieniom znajdują się w pierwszej części poradnika, dostępnej pod adresem: 
http://www.pnec.org.pl/images/stories/50_50/poradnik/Oszczedzanie%20energii%20w%20szkolach%20Po
radnik%20dla%20nauczycieli%202012.pdf  
Choć część ta była adresowana przede wszystkim dla nauczycieli szkół podstawowych, zawiera także 
materiały, które – po dostosowaniu ich do potrzeb starszej grupy wiekowej – mogą zostać wykorzystane 
przez nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 
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Realizacja projektu 50/50 mającego na celu ograniczenie zużycia energii w szkołach stwarza doskonałą 
okazję do połączenia przekazywania wiedzy z różnych przedmiotów z pokazaniem jej praktycznego 
zastosowania, jak również do zastosowania interdyscyplinarnego podejścia do nauczania. 

Z uwagi na międzynarodowy charakter projektu EURONET 50/50 MAX, w ramach którego powstał 
niniejszy poradnik, oraz na różne programy nauczania obowiązujące w różnych krajach, możemy podać 
jedynie ogólny przykład tego, jak można włączyć projekt 50/50 do realizowanego przez szkołę programu 
nauczania.  

Standardowe zagadnienia w programie
nauczania fizyki:

Energia
Przemiany energii
Formy energii
Dostawy energii
Alternatywne źródła energii

Zagadnienia znajdujące się w obszarze 
zainteresowania projektu 50/50: 

Planowanie, wykonywanie, opisywanie i 
ocenianie doświadczeń
Energia z gniazdka
Ogrzewanie i gotowanie
Energia i moc
Ciepło
Energia elektryczna
Wyliczenia związane z energią elektryczną

Geografia
Globalne scenariusze rozwoju oraz drogi 
prowadzące do zrównoważonego rozwoju 
na poziomie lokalnym i globalnym
Zmiany klimatu i wpływ człowieka na klimat 
Ograniczoność zasobów
Inne globalne problemy i zagadnienia

Chemia
Węglowodory jako paliwa i surowce
Paliwa: węgiel, olej opałowy, gaz ziemny, 
biomasa  
Ograniczoność zasobów, odnawialne 
źródła energii, energia słoneczna 
Gazy cieplarniane – CO2, metan, 
węglowodory i woda; pochodzenie i 
oddziaływanie, obieg węgla w przyrodzie

Nauki społeczne (przedsiębiorczość, wiedza o 
społeczeństwie itp.) 

Zatrudnienie i relacje pomiędzy ekonomią 
a ekologią 
Budżet i konsumpcja; wykorzystanie 
technologii w codziennym życiu, obieg 
materiału, energii i informacji w 
urządzeniach technicznych, technicyzacja 
życia codziennego

Matematyka
Wyciąganie wniosków na podstawie 
danych: krytyczna analiza wykresów 
statystycznych, opracowanie metod 
najlepszej prezentacji danych

KORZYŚCI EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PROJEKTU 50/50 W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ
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Zgodnie z koncepcją „edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju” rozwój umiejętności i kompetencji 
odgrywa kluczową rolę w edukacji młodych ludzi. Realizacja projektu EURONET 50/50 MAX pomoże 
uczniom zdobyć i rozwijać następujące umiejętności:  

Pod tym pojęciem kryje się zdolność do działania w zorganizowany sposób, kształtowania właściwych 
postaw i nawyków, wykorzystania swoich talentów, samorozwoju, stawiania sobie celów oraz wyciągania 
wniosków z działań podjętych na wszystkich etapach realizacji projektu. W kontekście projektu 50/50
umiejętności te obejmują:

świadome korzystanie z energii w codziennym życiu; 
wykształcenie energooszczędnych nawyków; 
wypracowanie osobistego stosunku do kwestii związanych z energią i klimatem; 
zachęcanie i motywowanie kolegów i rodziców do oszczędzania energii. 

Pod tym pojęciem kryje się umiejętność zorganizowanego działania i konsekwentnej realizacji 
wyznaczonych celów i planów – zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi (w grupie, 
przedsiębiorstwie lub organizacji), na własny rachunek lub na rzecz grupy. W kontekście projektu 50/50 
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Zgodnie z koncepcją „edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju” rozwój umiejętności i kompetencji 
odgrywa kluczową rolę w edukacji młodych ludzi. Realizacja projektu EURONET 50/50 MAX pomoże 
uczniom zdobyć i rozwijać następujące umiejętności:  

Pod tym pojęciem kryje się zdolność do działania w zorganizowany sposób, kształtowania właściwych 
postaw i nawyków, wykorzystania swoich talentów, samorozwoju, stawiania sobie celów oraz wyciągania 
wniosków z działań podjętych na wszystkich etapach realizacji projektu. W kontekście projektu 50/50
umiejętności te obejmują:

świadome korzystanie z energii w codziennym życiu; 
wykształcenie energooszczędnych nawyków; 
wypracowanie osobistego stosunku do kwestii związanych z energią i klimatem; 
zachęcanie i motywowanie kolegów i rodziców do oszczędzania energii. 

Pod tym pojęciem kryje się umiejętność zorganizowanego działania i konsekwentnej realizacji 
wyznaczonych celów i planów – zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi (w grupie, 
przedsiębiorstwie lub organizacji), na własny rachunek lub na rzecz grupy. W kontekście projektu 50/50 
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umiejętności te obejmują:
realizację zadań powierzonych w ramach projektu, pozyskiwanie niezbędnych informacji;  
przygotowanie plakatów informacyjnych i etykiet zachęcających do oszczędzania energii;  
samodzielne przeprowadzanie eksperymentów i wyciąganie z nich wniosków;  
wykorzystanie metod badawczych do osiągnięcia założonych celów (np. przygotowanie i 
przeanalizowanie ankiety nt. temperatur panujących w szkole);  
obsługę różnych urządzen pomiarowych;  
wcielanie w życie opracowanych przez siebie pomysłów na ograniczenie zużycia energii. 

Uczniowie uczą się rozwiązywania różnego rodzaju problemów związanych z tematem projektu. Do 
problemów tych podchodzą w sposób zorganizowany i kreatywny, dokonują oceny faktów oraz w
praktyczny sposób wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności. W kontekście projektu 50/50 wiedza i
umiejętności te obejmują:

znajomość wielkości fizycznych i wzorów chemicznych; 
wiedzę na temat energooszczędnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych; 
wiedzę na temat zjawiska efektu cieplarnianego, zmian klimatu i ochrony klimatu;  
podstawową wiedzę na temat źródeł energii wykorzystywanej w szkole i w domu; 
opracowanie strategii badawczych umożliwiających analizę zachowań użytkowników energii; 
ocenę i systematyzację danych na temat zużycia energii; 
tworzenie tabel z wykorzystaniem programów MS Word i MS Excel (lub podobnych); 
kreatywne prezentowanie treści związanych z tematyką projektu. 

Pod tym pojęciem kryje się umiejętność jasnego wyrażania myśli, współpracy z innymi i pracy w zespole, 
udziału w debatach oraz opracowania nowych planów, zadań i celów. W kontekście projektu 50/50 
umiejętności te obejmują:

prezentację wyników badań; 
planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności szkolnej; 
organizację zadań zleconych w ramach projektu; 
organizację wydarzeń adresowanych do całej społeczności szkolnej. 
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Jak wskazano w poprzednim rozdziale, projekt 50/50 można połączyć z zajęciami z różnych przedmiotów, 
a poruszane w jego ramach tematy mogą być włączane do ich programów nauczania – z uwagi na 
międzynarodowy charakter projektu EURONET 50/50 MAX nie sposób przedstawić tu wszystkich 
związanych z tym możliwości. Niniejszy poradnik ma pomóc nauczycielom zaangażowanym w projekt 
50/50 w pracy z powołanym w szkole zespołem ds. energii oraz w udanym wdrożeniu metodologii 50/50 z 
zastosowaniem interdyscyplinarnego podejścia. Poradnik bazuje na doświadczeniach niemieckiego 
Niezależnego Instytutu ds. Środowiska (UfU), który ma duże doświadczenie w edukacji ekologicznej i już 
od lat 90. XX wieku z powodzeniem wprowadza koncepcję 50/50 w niemieckich szkołach.  

Podejście zaproponowane przez autorów poradnika kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów i rozwój 
posiadanego przez nich potencjału, a nauczyciel jedynie towarzyszy i pomaga im w ocenie wykorzystania 
energii w szkole i w poszukiwaniu możliwości jej zaoszczędzenia, a także przygotowuje ich merytorycznie 
do pracy. Zachęcamy uczniów do tego, aby jak najwięcej zadań wykonali samodzielnie, a następnie 
zaprezentowali rezultaty swojej pracy reszcie społeczności szkolnej.  

Zalecamy, aby działania omówione w poradniku, podzielone na 4 odrębne pakiety zadań (każdy złożony z
kilku modułów lekcyjnych), były realizowane w godzinach lekcyjnych. Łatwiej bowiem ocenić 
wykorzystanie energii w szkole w momencie, gdy z budynku korzystają wszyscy jego użytkownicy. Poza 
tym w ten sposób reszta społeczności szkolnej będzie mogła przyglądać się pracy zespołu ds. energii.  

W skład zespołu ds. energii mogą wejść zarówno uczniowie z jednej klasy, jak i przedstawiciele różnych 
klas, w zależności od tego, jak nauczycielowi będzie wygodniej zorganizować pracę, przy czym w tym 
drugim przypadku projekt będzie miał większy zasięg.

Realizacja wszystkich omówionych w poradniku zadań zajmuje co najmniej 5-6 „dni projektowych”, po 90-
120 minut (bez przerw) każdego dnia, choć czas ten może się zmieniać w zależności od szkoły i tego, w 
jaki sposób planuje ona włączyć działania projektowe do swojej codziennej pracy. W przypadku 
regularnego prowadzenia pomiarów temperatury i innych wielkości związanych ze zużyciem energii (jak to 
zaleca poradnik) oraz rozbudowanej kampanii informacyjnej skierowanej do społeczności szkolnej, czas 
ten będzie jeszcze dłuższy lecz oddziaływanie projektu większe.  

Możliwe jest też wykonanie wszystkich zadań w krótszym czasie, jednak zdaniem autorów poradnika 
projekt przyniesie lepsze rezultaty i na dłużej zapadnie w pamięć uczniów, jeżeli jego realizacja nie 
zostanie ograniczona do jednego, dwóch lub trzech następujących po sobie dni. Proponują oni też, aby 
pomiędzy poszczególnymi etapami („dniami”) realizacji projektu robić jedno- lub dwutygodniowe przerwy.  

Główna część poradnika składa się z czterech rozdziałów odpowiadających czterem pakietom zadań, 
które z kolei składają się z kilku modułów lekcyjnych. Rozdziały 1 i 2 zawierają też informacje pomocnicze 
dla nauczycieli.  

Wszystkie materiały dodatkowe, w tym arkusze robocze, opisy doświadczeń itd., znajdują się w 
załącznikach ponumerowanych tak jak moduły, których dotyczą. Zostały także wymienione przy opisie 
tych modułów, aby łatwiej było je znaleźć. 

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI 
DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PORADNIKA

Oszczędzanie energii w szkołach: część 2 14 WSKAZÓWKI



ZADANIA DO ZREALIZOWANIA: 
Uczniowie uczą się lub powtarzają zdobyte już informacje nt. cyklu węglowego, efektu cieplarnianego, 
zmian klimatu i ochrony klimatu oraz definiują swój stosunek do kwestii związanych z energią i klimatem. 
Długoterminowym celem jest wypracowanie u uczniów nawyków prowadzących do zrównoważonego 
wykorzystania zasobów oraz pokazanie im, w jaki sposób mogą włączyć się w globalną walkę ze 
zmianami klimatu.  

PRZYGOTOWANIE: 
Przygotowanie do doświadczenia pokazującego, jak powstaje efekt cieplarniany (załacznik 1-3B): 
zebranie niewielkiej ilości ciemnej ziemi. Jeżeli na zewnątrz jest zimno, zgromadź ziemię dzień 
wcześniej i umieść ją na noc w ciepłym miejscu.  

CELE DO OSIĄGNIĘCIA: 
Uczniowie znają charakterystykę chemiczną najważniejszych gazów cieplarnianych, potrafią wyjaśnić, 
na czym polega zjawisko efektu cieplarnianego oraz opisać wpływ globalnego ocieplenia na człowieka 
i przyrodę.   
Uczniowie umieją omówić środki ochrony klimatu wprowadzane w różnych obszarach (polityka, 
gospodarka, technologia, indywidualne działania) i ich efektywność.  
Uczniowie potrafią rozróżnić pojęcia „energii” i „mocy”, podać wzory na te wielkości fizyczne oraz 
jednostki, w jakich są wyrażane, a także przeliczać te jednostki.
Analizując konkretne przykłady i przeprowadzając pomiary, uczniowie zyskują orientację, jakie ilości
energii zużywane są przez różne odbiorniki i w różnych sytuacjach.  

MODUŁ 1-1 .

ŹRÓDŁA I FORMY ENERGII

Celem tego modułu jest wprowadzenie uczniów w tematykę
oszczędzania energii.

Rozmawiając z uczniami zapytaj ich, jakie znają źródła energii. Zapisz je 
na tablicy używając różnych kolorów kredy, aby odróżnić źródła 
konwencjonalne (paliwa kopalne) od źródeł odnawialnych. 

Dodaj kategorię związaną z wykorzystaniem energii, aby powiązać 
energię pierwotną z energią użytkową, np. olej opałowy => ciepło, 
energia wody => energia elektryczna.

Załącznik 1-1: „Źródła i 
wykorzystanie energii“ 
na stronie 35 

ROZDZIAŁ 1: WPROWADZENIE DO TEMATYKI 
OSZCZĘDZANIA ENERGII I OCHRONY KLIMATU
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MODUŁ 1-2 .

CzYM JEST EnERGIa? CzYM JEST MOC? 

MODUŁ 1-3 .

EFEkT CIEPLaRnIanY 

Po krótkim wprowadzeniu na temat różnicy pomiędzy „energią” a „mocą” 
poproś uczniów o przypisanie zapisanych na karteczkach pojęć do 
odpowiedniej kategorii (zob. załącznik 1-2A). Następnie rozdaj im 
karteczki z wielkościami fizycznymi w watach lub watogodzinach i poproś 
o przyporządkowanie do odpowiedniego opisu (np. moc – komputer (PC) 
– 200W, energia – oglądanie telewizji przez 10 minut – 20 Wh) oraz 
przeliczenie odpwiednio na kilo- i megawaty oraz kilo- i
megawatogodziny. Jedna grupa uczniów powinna pracować nad 
kategorią „energii” a druga „mocy”. Prawidłowe odpowiedzi znajdują się 
w arkuszu z odpowiedziami będącym częścią załącznika 1-2A. Przygotuj 
wcześniej karteczki z pojęciami i wielkościami fizycznymi. Alternatywnie 
możesz wykorzystać załączony arkusz roboczy, lecz wtedy nie będziesz 
w stanie przeprowadzić pierwszej części ćwiczenia. 

Po zakończeniu ćwiczenia rozdaj uczniom kartę informacyjną znajdującą 
się w załączniku 1-2B i omówi z nimi zawarte w niej informacje.

 Załącznik 1-2A:
„Energia i moc” na 
stronie 37

 Załącznik 1-2B: 
„Energia i moc –
karta informacyjna” 
na stronie 41

Wykorzystując rysunki opisane w załączniku 1-3A wyjaśnij, na czym 
polega zjawisko efektu cieplarnianego, a następnie zademonstruj jego 
powstawanie za pomocą doświadczenia opisanego w załączniku 1-3B
(wypełnij szkalny słój ciemną ziemią i przykryj przezroczystą folią. Mierz 
temperaturę w słoju co 5 minut i zapisuj wyniki na tablicy) lub modelu
(balon i chustka). Przedyskutuj z uczniami, jakie negatywne 
konsekwencje ma zwiększona emisja CO2 do atmosfery. Wykorzystaj w 
tym celu trzeci rysunek przedstawiony w załączniku 1-3A.

 Załącznik 1-3A: 
„Efekt cieplarniany” 
na stronie 43

 Załącznik 1-3B: 
„Zbadaj, jak 
powstaje efekt 
cieplarniany” na 
stronie 45

 Szklany słój 
wypełniony ziemią

 Balon i chustka
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MODUŁ 1-4 .

CYKL WĘGLOWY W PRZYRODZIE

Co to jest CO2 i jakie jest jego oddziaływanie? Zapytaj uczniów i zapisz 
na tablicy, jakie są źródła emisji CO2 i gdzie jest on absorbowany.  
Omów cykl węglowy w przyrodzie wykorzystując zgromadzone przykłady 
(zobacz informacje pomocnicze dla nauczycieli na stronie 19). 
Wykorzystaj pytanie wprowadzające zamieszczone w załączniku 1-1 do 
przedyskutowania powodów zwiększonej koncentracji CO2 i innych 
gazów cieplarnianych w atmosferze. Uwzględnij związek pomiędzy 
większą koncentracją CO2 a rosnącą produkcją energii / zużyciem 
zasobów. Uczniowie powinni włączyć się w dyskusję wykorzystując 
własne doświadczenia.

Po zakończeniu dyskusji podziel uczniów na małe grupy i poproś ich o 
wykonanie zadania przedstawionego w załączniku 1-4. Omów z 
uczniami rezultaty ich pracy i prawidłowe odpowiedzi przed ostatecznym 
przyklejeniem strzałek na rysunku. 

 Załącznik 1-4: 
„Gazy cieplarniane  
i ich oddziaływanie” 
na stronie 47
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MODUŁ 1-1 .

ŹRÓDŁA I FORMY ENERGII

Rozróżniamy energię pierwotną, energię wtórną, energię końcową oraz energię użytkową.
jest to energia zawarta we wszystkich zasobach naturalnych, które są wykorzystywane do 

produkcji energii użytkowej, w tym w paliwach kopalnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, ropa 
łupkowa, piaski roponośne), paliwach jądrowych (uran, tor) oraz odnawialnych źródłach energii (Słońce, 
wiatr, woda, biomasa, ciepło wnętrza ziemi, energia fal). Z wyjątkiem energii geotermalnej, energii fal i 
energii jądrowej, wszystkie pozostałe źródła energii na Ziemi pochodzą od Słońca – zawierają 
zgromadzoną energię Słońca. jest efektem przetworzenia energii pierwotnej w 
elektrowniach, ciepłowniach, elektrociepłowniach, koksowniach, gazowniach, rafineriach itp., czego 
efektem są tzw. wtórne nośniki energii jak np. produkty węglowe (koks, brykiety węglowe), produkty 
ropopochodne (benzyna, olej opałowy, paliwo do silników odrzutowych), produkty gazowe (gaz przesyłany 
za pomocą sieci gazowniczej), energia elektryczna i ciepło.  to energia dostarczana do 
konsumenta (zarówno w postaci pierwotnych, jak i wtórnych nośników energii).
natomiast to energia faktycznie wykorzystywana przez użytkowników: ciepło, światło, prąd. Aktualnie w 
Niemczech energia użyteczna stanowi ok. 1/3 wykorzystanej do jej produkcji energii pierwotnej.  

Wśród różnych wyróżniamy energię mechaniczną (energia kinetyczna i energia potencjalna),
energię cieplną, energię elektryczną, energię chemiczną, energię jądrową i energię elektromagnetyczną.  

MODUŁ 1-2 .

CzYM JEST EnERGIa? CzYM JEST MOC? 

Zwykle jest definiowana jako zdolność układu fizycznego do wykonania pracy. Gdy praca ta 
zostanie wykonana, energia jest przenoszona z jednego układu do drugiego lub jeden jej rodzaj zamienia 
się w inny. 

 to praca wykonana w jednostce czasu. Opisuje ona wysiłek potrzebny do osiągnięcia określonego 
efektu.  

W układzie zamkniętym ilość energii jest stała. Oznacza to, że energia nie jest tracona, lecz jedynie może 
zmienić się jej forma. Ta  stanowi jednocześnie pierwszą zasadę 

Energia (E) = Moc (P) x Czas (t), np. E = 2kW x 3h = 6 kWh
dżul (J), kilodżul (kJ), watosekunda (Ws), watogodzina (Wh),

                                      kilowatogodzina (kWh)
1J = 1Ws, 1 kWh = 3600 kJ

Moc (P) = Energia (E) / Czas (t) (dla stałego E), np. P = 6 kWh/3h = 2 kW
dżul na sekundę (J/s), wat 
1W = 1 J/s

s

INFORMACJE POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI -
ENERGIA I OCHRONA KLIMATU 
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termodynamiki. Jednakże zgodnie z drugą zasadą termodynamiki wartość użytkowa energii może maleć, 
gdyż różne przemiany energetyczne nie są równorzędne. Energia kinetyczna może zostać całkowicie 
przekształcona w ciepło. Energia cieplna nie może jednak zostać całkowicie przekształcona w energię 
kinetyczną. Mówiąc o „stratach energii” rozumiemy pod tym pojęciem energię niewykorzystaną w procesie 
przemiany energetycznej, np. ciepło odpadowe z silnika. Im bardziej efektywna jest przemiana 
energetyczna (im mniej energii potrzeba do uzyskania określonego efektu), tym mniejsze będą straty 
energii.  

MODUŁ 1-3 .

EFEkT CIEPLaRnIanY 

Gazy cieplarniane są naturalnym składnikiem atmosfery, niezbędnym do istnienia życia na Ziemi. Oprócz 
dwutlenku węgla (CO2) do gazów cieplarnianych zaliczamy metan (CH4), podtlenek azotu zwany też 
gazem rozweselającym (N2O), freony (CFC), ozon (O3) oraz parę wodną (H2O). Gazy cieplarniane działają 
jak pokrycie szklarni. Przepuszczają krótkofalowe promieniowanie słoneczne do powierzchni Ziemi, gdzie 
jest ono przekształcane w energię cieplną z powrotem wypromieniowywaną w kierunku przestrzeni 
kosmicznej. Gazy cieplarniane absorbują część tego długofalowego promieniowania i zapobiegają 
ucieczce ciepła z Ziemi do przestrzeni kosmicznej. Bez tego „naturalnego” efektu cieplarnianego Ziemia 
byłaby lodową pustynią o średniej temperaturze wynoszącej -18°C a nie +15°C (średnia temperatura na 
Ziemi z epoki przedindustrialnej). 2/3 tej różnicy temperatur jest spowodowane parą wodną, kolejne 21% 
dwutlenkiem węgla a reszta – pozostałymi gazami cieplarnianymi i aerozolami. Choć w stanie naturalnym 
udział gazów cieplarnianych w składzie chemicznym atmosfery jest bardzo mały, mają one bardzo silne 
oddziaływanie na klimat z uwagi na ich charakterystykę chemiczną i fizyczną. Gdy ich koncentracja 
wzrasta, wzmaga się efekt cieplarniany, czego skutkiem są globalne i regionalne zmiany klimatu. W 
okresie ostatnich 35 lat emisja gazów cieplarnianych do atmosfery związana z działalnością człowieka
wzrosła o 70%. Rosnąca koncentracja gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji energii, transportu, 
przemysłu, rolnictwa, jak również postępujące wylesianie terenów (zmniejszające powierzchnię lasów 
zdolnych do pochłaniania CO2), powodują nienaturalne podgrzewanie się atmosfery. Nazywamy to 
zjawisko „antropogenicznym” (powodowanym działalnością człowieka) efektem cieplarnianym, który może 
zostać zatrzymany jedynie wówczas, gdy drastycznie ograniczymy emisję gazów cieplarnianych z wyżej 
wymienionych źródeł. Największy, bo sięgający 64%, wkład w ten „antropogeniczny” efekt cieplarniany ma 
dwutlenek węgla (CO2), a następnie odpowiednio metan (CH4 - 20%), freony (CFC - 10%) i podtlenek 
azotu (N2O). Ozon nie jest emitowany bezpośrednio, lecz stanowi produkt reakcji zachodzących np. 
podczas spalania paliw kopalnych. Do wzmocnienia efektu cieplarnianego przyczyniają się także smugi 
kondensacyjne i tlenki azotu z samolotów. Oddziaływanie pary wodnej jest ciągle relatywnie niewielkie, 
lecz będzie ono wzrastać wraz z rosnącym parowaniem ze zbiorników będącym skutkiem globalnego 
ocieplenia. Emisje dwutlenku siarki mają efekt przeciwny, tj. schładzający, gdyż aerozole zawierające 
cząsteczki siarki blokują część promieniowania słonecznego.  
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Źródła i skutki efektu cieplarnianego

Źródło: UPI-Institut

MODUŁ 1-4 .

CYKL WĘGLOWY W PRZYRODZIE

Dwutlenek węgla (CO2) jest bezbarwnym, niepalnym gazem, który w stanie naturalnym stanowi 0,04% 
wszystkich gazów wchodzących w skład atmosfery. Poniżej temperatury -78,5°C przechodzi ze stanu 
gazowego do stanu stałego. W reakcji z wodą daje kwas węglowy. Źródła emisji dwutlenku węgla można 
podzielić na naturalne i antropogeniczne (będące efektem działalności człowieka). Węgiel pierwiastkowy 
jest magazynowany w lasach, oceanach, ziemi i minerałach, jak również surowcach takich jak węgiel, gaz 
ziemny czy ropa naftowa. W niektórych sytuacjach wchodzi w reakcję z tlenem, np. podczas gnicia roślin, 
pożarów lasów czy erupcji wulkanicznych (geologiczny cykl węglowy). Znaczne ilości CO2 są emitowane 
podczas spalania węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej w elektrowniach, fabrykach, systemach 
grzewczych i silnikach.  

Cykl węglowy jest jednym z najważniejszych cykli w przyrodzie – w jego ramach niezbędny do życia na 
Ziemi węgiel jest transportowany pomiędzy glebą, wodą i powietrzem. Transport ten odbywa się głównie 
za pośrednictwem dwutlenku  węgla (CO2). Wszystkie zwierzęta wytwarzają w procesie oddychania CO2,
który jest następnie absorbowany przez rośliny i przekształcany w tlen i węgiel organiczny (w postaci 
węglowodanu) w procesie fotosyntezy. Powstały tlen jest emitowany do atmosfery, a węgiel 
magazynowany w roślinach. Zwierzęta – w tym człowiek – żywią się roślinami pobierając związki 
organiczne, które w procesie oddychania ulegają rozpadowi przy użyciu tlenu, a w efekcie emitowany jest 
CO2 – i cały cykl węglowy zaczyna się od nowa.  

CO2

Metan

Freony

N2O

Para wodna w 
atmosferze

Ozon 
troposferyczny

Ogrzewanie się oceanów –
mniejsza zdolność do 

absorpcji CO2

Topnienie wiecznej 
zmarzliny Pożary lasów, 

wylesianie terenów

Parowanie hydratów 
metanu z oceanów

Mniejsza powierzchnia 
pokrywy lodowcowej –

mniejsze albedo

Większa koncentracja 
pary wodnej w 

atmosferze

Rosnąca temperatura/ 
globalne ocieplenie

Rozprzestrzenianie się 
szkodników i chorób

Przemieszczanie się 
stref klimatycznych

Klęski głodu

Uchodźcy klimatyczni

Podnoszenie się 
poziomu mórz

Więcej huraganów

Ciężkie powodzie
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ZADANIA DO ZREALIZOWANIA: 
Uczniowie zostają specjalistami ds. energii i zarządzania energią w szkole. Dowiadują się, skąd pochodzi 
energia wykorzystywana w szkole, jak jest ona rozprowadzana po budynku oraz jak i gdzie jest 
wykorzystywana. Uczniowie badają też możliwości ograniczenia zużycia energii, zgłaszają swoje pomysły 
w tym zakresie i wprowadzają je w życie, zarówno samodzielnie, jak i angażując innych członków 
społeczności szkolnej lub inne podmioty, które mogą pomóc w ich realizacji.  

PRZYGOTOWANIE: 
Przygotowanie do realizacji modułu 2-1 „Przegląd energetyczny szkoły”: umów się z administratorem 
budynku (szkolnym woźnym) na przegląd energetyczny, podczas którego uczniowie będą mieli 
możliwość dokładnie zapoznać się z budynkiem, jego stanem technicznym, systemem grzewczym,  
oświetleniem, wykorzystywanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, wykorzystaniem wody itd.
Przygotowanie do realizacji modułu 2-2 „Sporządzenie charakterystyki temperatur panujących w 
szkole”: przygotuj termometry, luksomierze i mierniki energii (te dwa pierwsze urządzenia najlepiej w 
liczbie 4-6 sztuk, aby uczniowie mogli pracować w małych grupach), uzgodnij z dyrektorem i innymi 
nauczycielami najlepszy termin przeprowadzenia pomiarów (będą one miały miejsce podczas lekcji) 
oraz umów się z administratorem budynku / szkolnym woźnym, aby mieć dostęp do wszystkich 
pomieszczeń w szkole – także tych, które nie są na co dzień odwiedzane przez uczniów.  
Przygotowanie do realizacji modułu 2-4 „Identyfikacja pożądanych nawyków związanych z
wykorzystaniem energii”: przygotuj laminarkę, nożyczki i karton. Zdobądź te i inne potrzebne materiały 
przy pomocy dyrektora i/lub administratora budynku. 

CELE DO OSIĄGNIĘCIA: 
Uczniowie wiedzą, jak korzystać z energii w zrównoważony sposób.
Uczniowie umieją używać różnych instrumentów pomiarowych.
Uczniowie potrafią wyjaśnić, skąd pochodzi energia wykorzystywana w ich szkole (energia cieplna, 
elektryczna, ciepła woda użytkowa) oraz jak jest ona wykorzystywana, jak również wiedzą, skąd 
pozyskać dane na temat wielkości jej zużycia.  
Uczniowie uczą się naukowych metod pracy – prowadzenia badań tematycznych, gromadzenia i 
analizowania danych, systematyzacji i klasyfikacji danych (za pomocą tabel), oceny wyników badań 
przy wykorzystaniu ustalonych kryteriów itp.  
Uczniowie potrafią zbadać wykorzystanie energii w danym pomieszczeniu i porównać je z wynikami 
uzyskanymi w innych pomieszczeniach.  
Uczniowie potrafią przedstawić wyniki swoich badań w sposób zrozumiały i sensowny.  
Uczniowie potrafią dostrzec potencjał oszczędności energii w budynku i zaproponować możliwe do 
zastosowanie energooszczędne rozwiązania.
Uczniowie rozumieją i potrafią wyliczyć, ile CO2 i pieniędzy można zaoszczędzić wprowadzając środki 
oszczędności energii w ich szkole. 
Uczniowie włączają się w globalną walkę ze zmianami klimatu, wprowadzając w szkole 
zaproponowane przez siebie energooszczędne rozwiązania oraz motywując do oszczędzania energii 
innych członków społeczności szkolnej (cel długoterminowy). 

ROZDZIAŁ 2: WYKORZYSTANIE ENERGII W SZKOLE
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MODUŁ 2-1 .

PRZEGLĄD ENERGETYCZNY SZKOŁY   

MODUŁ 2-2 .

SPORZĄDZENIE CHARAKTERYSTYKI TEMPERATUR PANUJĄCYCH W SZKOLE  

Pod okiem nauczyciela i administratora budynku / szkolnego woźnego 
uczniowie dokonują obchodu szkoły, sprawdzając, w jaki sposób jest w 
niej wykorzystywana energia. Odwiedzają wszystkie pomieszczenia, w 
tym kotłownię, pokój nauczycielski, wybrane klasy, salę gimnastyczną, 
stołówkę, podwórko / boisko itd. Swoje obserwacje zapisują w arkuszach 
roboczych – przykładowe przedstawiono w załącznikach 2-1A i 2-1B.
Jeżeli szkoła posiada rejestratory danych, wykorzystaj je do 
długoterminowych pomiarów temperatury w pomieszczeniach. Podczas 
obchodu warto robić zdjęcia, aby udokumentować podejmowane 
działania.

Na koniec wraz z uczniami ustal, które kwestie związane z 
wykorzystaniem energii w szkole będą wymagały dalszego badania 
(kieruj się przy tym zadaniami przewidzianymi w kolejnych modułach!).

 Załącznik  2-1A na 
stronie 51

 Załącznik 2-1B na 
stronie 53

 Cyfrowy termometr, 
aparat, rejestrator 
danych (jeżeli jest 
na stanie szkoły)

 Lista kontrolna ze 
strony 27

Przez okres około 2 tygodni uczniowie prowadzą pomiary temperatury 
mające na celu sporządzenie charakterystyki temperatur panujących w 
szkole. Ponieważ pomiary te powinny być wykonane w relatywnie 
krótkim czasie (najlepiej w czasie jednej godziny lekcyjnej), uczniowie 
powinni pracować w grupach, aby byli w stanie zmierzyć temperaturę we 
wszystkich częściach szkoły mniej więcej w tym samym czasie. Oznacza 
to, że Twój zespół ds. energii pownien liczyć co najmniej 15 uczniów. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zdobądź dodatkowych pomocników. 
Idealnie pomary powinny być wykonywane rankiem, podczas zajęć. 
Oprócz mierzenia temperatury uczniowie powinni zwrócić uwagę na 
różnego rodzaju problemy skutkujące nadmiernym zużyciem energii: 
uszkodzone zawory termostatyczne, otwarte okna przy włączonych 
kaloryferach itp. Powinni także pytać osoby obecne w pomieszczeniu o 
ich odczucia względem panujących w nim temperatur (za zimno, za 
ciepło itd.). Systematyczne pomiary temperatury w różnych częściach 
budynku nie tylko pozwolą sporządzić charakterystykę temperatur 
panujących w szkole, ale i sprawią, że projekt 50/50 będzie znany całej 
społeczności szkolnej. Po wykonaniu pomiarów zebrane dane powinny 
zostać ocenione i posłużyć do zaproponowania energooszczędnych 
rozwiązań. Rozróżnij rozwiązania wymagające zmiany zachowań 
uczniów i nauczycieli, rozwiązania, które zespół ds. energii może 
wprowadzić z pomocą administratora budynku lub innych partnerów oraz 
rozwiązania wymagające zaangażowania organu prowadzącego.

 Plan szkoły (5-6
egzemplarzy)

 Załącznik 2-2 na 
stronie 55

 Cyfrowy termometr, 
aparat
fotograficzny,

 Lista kontrolna ze
strony 28
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MODUŁ 2-3 .

SPORZĄDZENIE PASZPORTU ENERGETYCZNEGO DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ W SZKOLE  

MODUŁ 2-4 .

ZDEFINIOWANIE POŻĄDANYCH NAWYKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ENERGII 

Dla każdego pomieszczenia w szkole uczniowie sporządzają tzw. 
„paszport energetyczny” wykorzystując arkusz roboczy zamieszczony w 
załączniku 2-3. W tym celu w każdym pomieszczeniu dokonują analizy 
różnych aspektów związanych ze zużyciem energii, jak np. rodzaj i 
natężenie oświetlenia, zużycie energii przez poszczególne urządzenia, 
ogrzewanie czy zaopatrzenie w ciepłą wodę. Po przebadaniu wszystkich 
pomieszczeń w szkole dokonują oceny sytuacji energetycznej każdego 
pomieszczenia i porównują ją z innymi, a następnie przygotowują 
propozycje energooszczędnych rozwiązań.

 Plan szkoły (5-6
egzemplarzy)

 Załącznik 2-3 na 
stronie 57

 Luksomierz, 
miernik energii, 
aparat 
fotograficzny, 
odbiorniki energii

 Lista kontrolna ze 
strony 29

Udokumentuj podjęte działania zdjęciami. Jeżeli korzystaliście z 
rejestratorów danych, zbierzcie z nich dane i uwzględnijcie je w końcowej 
ocenie. Jeżeli nie korzystaliście z rejestratorów lub chcecie sprawdzić 
efektywność zaproponowanych środków oszczędności energii, 
powtórzcie pomiary w racjonalnych odstępach czasu. 

Omów z uczniami to, czego dowiedzieliście się na temat wykorzystania 
energii w szkole, w tym m.in. aktualne nawyki uczniów, nauczycieli i 
innych użytkowników budynku związane z ogrzewaniem pomieszczeń i 
jego regulacją, wietrzeniem, oświetleniem, wykorzystaniem urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych itp. Wspólnie zastanówcie się, 

Spisz 
wszystkie propozycje zgłoszone przez uczniów i wspólnie zastanówcie 
się, w jaki sposób przekazać je reszcie społeczności szkolnej, aby 
włączyć ją w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii. Jednym ze 
sposobów dotarcia do społeczności szkolnej z energooszczędnym
komunikatem może być rozwieszenie w szkole etykiet zachęcających do 
oszczędzania energii – skopiowanych z załącznika 2-4 lub 
przygotowanych własnoręcznie przez uczniów. Zastanówcie się, gdzie 
najlepiej je umieścić.

 Załącznik 2-4: 
„Etykiety 
zachęcające do 
oszczędzania 
energii” na stronie 
61
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MODUŁ 2-5 .

WPROWADZENIE ENERGOOSZCZĘDNYCH ROZWIĄZAŃ (ZMIANA ZACHOWAŃ ORAZ MAŁE 
InWESTYCJE) 

Kolejnym krokiem po zbadaniu wykorzystania energii w szkole i 
zapoponowaniu energooszczędnych rozwiązań jest ich wdrożenie przez 
uczniów. Ponieważ projekt 50/50 jest projektem nieinwestycyjnym, 
chodzi tu przede wszystkim o zmianę zachowań i nawyków 
użytkowników budynku (uczniów, nauczycieli i innych osób 
korzystających z budynku szkoły) oraz realizację tzw. małych inwestycji, 
które można wykonać niewielkim kosztem. Należą do nich np.:

izolacja okien za pomocą taśmy izolacyjnej;
ocieplenie strychów i piwnic;
wymiana nieefektywnych lamp;
regulacja systemu ogrzewania.

Wspólnie z uczniami zastanów się, które z nich możecie wykonać
samodzielnie, które z pomocą szkolnego woźnego, a które będą 
wymagały zaangażowania zewnętrznych ekspertów (mających 
odpowiednie kwalifikacje). Zastanówcie się też, skąd pozyskać 
ewentualne środki na ich realizację (petycja do organu prowadzącego, 
do dyrekcji, poszukiwanie sponsorów itp), a także w jaki sposób nakłonić 
pozostałych uczniów i nauczycieli do zmiany nawyków na pożądane.
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Najważniejsze urządzenia pomiarowe, które będą potrzebne do realizacji zadań przedstawionych w 
poprzednim rozdziale i zbadania wykorzystania energii w szkole, są następujące:

– do pomiaru temperatury we wszystkich pomieszczeniach w szkole w celu
sporządzenia charakterystyki temperatur panujących w budynku i porównania temperatur
rzeczywistych z tymi, jakie powinny panować w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie

z obowiązującymi normami.
– do pomiaru zużycia energii przez poszczególne urządzenia i/lub związanych z tym

kosztów.
– do pomiaru natężenia oświetlenia w klasach, na stanowiskach pracy itd.

– do rejestrowania danych pochodzących z długoterminowych pomiarów
temperatury, aby np. sprawdzić, jakie temperatury panują w szkole nocą, podczas weekendów i

podczas ferii zimowych oraz innych przerw w pracy szkoły.

Możesz poprosić administrację szkoły, zarządcę budynku lub – w przypadku szkół uczestniczących w 
projekcie EURONET 50/50 MAX – krajowego partnera projektu o pomoc w znalezieniu najlepszych 
urządzeń.  

Poniżej znajdziesz przykłady pożądanych zachowań użytkowników budynku związanych z 
wykorzystaniem ogrzewania, wietrzeniem i oświetlaniem pomieszczeń, wykorzystaniem sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego itp. Wprowadzenie ich w szkole może pomóc w ograniczeniu jej zużycia 
energii oraz związanych z tym kosztów.

Tropikalne temperatury panujące zimą w salach lekcyjnych nie tylko nie sprzyjają nauce powodując 
zmęczenie uczniów, ale i mogą okazać się naprawdę kosztowne. Zmniejszenie temperatury o każdy 
jeden stopień Celsjusza pozwala ograniczyć zużycie energii cieplnej aż o 6%! Uważa się, że 
optymalna temperatura, jaka powinna panować w klasach, wynosi 20°C. W pozostałych 
pomieszczeniach szkolnych, na korytarzach, klatkach schodowych i w salach gimnastycznych może 
być ona jeszcze niższa. Najprostszym sposobem regulacji temperatury jest użycie zaworów 
termostatycznych na kaloryferach. Ustawienie zaworów w środkowej pozycji powinno pozwolić
uzyskać temperaturę 20°C. Jeżeli skala na zaworze ma zakres od 1 do 5, to zwykle różnica pomiędzy 
poszczególnymi ustawieniami zaworu wynosi 2 stopnie. Tak więc upewnij się, że zawory są używane 
prawidłowo. Pamiętaj też, aby podczas wietrzenia pomieszczeń wyłączać ogrzewanie – zwłaszcza 
kaloryfery znajdujące się bezpośrednio pod otwieranymi oknami. Jeżeli szkolne kaloryfery nie mają 
zamontowanych zaworów termostatycznych, trzeba będzie skontaktować się z osobą odpowiedzialną 
za regulację ogrzewania. Warto też rozpoznać możliwość zakupu i zamontowania zaworów na 
kaloryferach i np. zaangażować zespół ds. energii w poszukiwanie potencjalnych sponsorów, 
przygotowanie petycji do organu prowadzącego itp.
Jak ciepło jest w kotłowni? Jeżeli bardzo, to najprawdopodobniej rury rozprowadzające ciepło i ciepłą 
wodę użytkową są nieizolowane. Tak więc spora część ciepła, która powinna dotrzeć do reszty 
budynku, pozostaje w kotłowni. To nie tylko niedogodność, ale w niektórych krajach może to nawet 
stanowić naruszenie przepisówa. Razem z zespołem ds. energii możesz jednak łatwo naprawić tę 
sytuację. Materiał izolacyjny jest łatwy do dostania – może pomoże Ci w tym administracja budynku.

INFORMACJE POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI –  
WYKORZYSTANIE ENERGII W SZKOLE
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Czy kaloryfery w szkole wydają dziwne odgłosy? W większości przypadków pomóc powinno ich 
odpowietrzenie. Jeżeli jednak są kaloryfery, które się nie rozgrzewają nawet przy otwartych zaworach 
termostatycznych, trzeba wezwać eksperta. Tzw. równoważenie hydrauliczne instalacji zapewni, że 
każdy kaloryfer będzie otrzymywał potrzebną ilość gorącej wody. Warunkiem koniecznym do 
przeprowadzenia równoważenia hydraulicznego jest posiadanie regulowanych zaworów 
termostatycznych. Dobrze wyregulowany system grzewczy pozwala zaoszczędzić do 20% energii 
cieplnej, tak więc koszt wizyty specjalisty powinien się szybko zwrócić.  
Czy ogrzewanie w Twojej szkole jest zawsze ustwione tak samo? Nocą, w wekeendy czy ferie, kiedy 
w szkole nie ma nikogo, temperatury panujące w szkole mogą być niższe niż w czasie zajęć 
lekcyjnych. Nowoczesne systemy grzewcze są łatwe do regulacji, a ich praca i panujące w szkole 
temperatury mogą zostać dostosowane do harmonogramu pracy szkoły.  

Uchylone okna nie dostarczają świeżego powietrza, lecz jedynie chłodzą ścianę. Prawidłowe 
wietrzenie pomieszczeń pozwala zaoszczędzić sporo energii i jest dobre dla zdrowia przebywających 
w nich osób. Zbyt mała wilgotność powietrza wysusza gardła, a zbyt duża – zwłaszcza gdy ściany są 
zimne – powoduje rozwój pleśni. Tak więc zaleca się, by zimą wietrzyć pomieszczenia kilka razy 
dziennie, otwierając szeroko okna na kilka minut.
Siedzisz w ogrzewanej sali, lecz nadal jest Ci zimno? Użyj palącej się świeczki lub innego płomienia,
aby sprawdzić, czy nie jest to spowodowane przeciągiem. Jeżeli tak, można użyć taśmy lub pianki 
izolacyjnej do uszczelnienia okien – należy jednak zawsze pamiętać o regularnym wietrzeniu 
pomieszczenia! 

Zwróć uwagę na prawidłowe oświetlenie pomieszczeń. Jeżeli wyłączniki światła są odpowiednio 
oznaczone, łatwiej włączać tylko te lampy, które są potrzebne. W czasie przerw można całkowicie
wyłączyć oświetlenie. Nawet w przypadku nowoczesnych, energooszczędnych lamp takie rozwiązanie 
może się opłacić.
Urządzenia elektryczne znajdujące się w stanie czuwania zużywają energię. Tak więc upewnij się, że 
są one wyłączane prawidłowo. Niektóre komputery zużywają energię nawet wtedy, gdy są wyłączone. 
Pomóc mogą gniazdka i listwy z wyłącznikami dopływu prądu.

Zawory termostatyczne zamontowane na kaloryferach umożliwiają regulację temperatury w 
pomieszczeniu. Zawierają one czujnik temperatury, który otwiera lub zamyka zawór w zależności od 
temperatury otoczenia. Większość zaworów termostatycznych ma opcję ochrony przed zamarznięciem 
instalacji oznaczoną symbolem *. Ustawienie głowicy termostatycznej w tej pozycji sprawi, że ogrzewanie 
włączy się automatycznie, kiedy temperatura otoczenia spadnie do 6 °C. Jeżeli głowica będzie ustawiona 
w środkowej pozycji (zwykle oznaczonej numerem 3), temperatura otoczenia będzie sięgała około 20 °C.
Gdy Słońce będzie świeciło bezpośrednio do pomieszczenia lub duża liczba znajdujących się w nim ludzi 
podniesie temperaturę otoczenia, zawór termostatyczny „wykryje” podniesioną temperaturę i zamknie 
dopływ gorącej wody. Otworzy go ponownie, gdy temperatura spadnie. W większości zaworów zmiana 
ustawienia głowicy o jedną wartość powoduje zmianę temperatury o 2 °C. 
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MODUŁ 2-1 .

PRZEGLĄD ENERGETYCZNY SZKOŁY – LISTA KONTROLNA 

Poniższą listę kontrolną możesz wykorzystać podczas przeglądu energetycznego szkoły, aby upewnić się, 
że wraz z uczniami zwróciliście uwagę na wszystkie istotne aspekty związane z wykorzystaniem energii. 

Oświetlenie zewnętrzne szkoły Czy otoczenie szkoły (parking, podwórko, drogi 
wewnętrzne, wejście) jest oświetlane za pomocą 
sztucznego oświetlenia? Kto je włącza 
wieczorem? Czy są zamontowane regulatory 
czasowe i/lub czujniki ruchu?

Oświetlenie wewnętrzne − w salach lekcyjnych i 
na korytarzach

Czy w pomieszczeniach szkolnych jest zbyt jasno 
czy zbyt ciemno? Czy wszystkie pomieszczenia 
mają sztuczne oświetlenie? Czy światła pozostają 
włączone w nieużywanych pomieszczeniach? Czy 
są lampy, które są ewidentnie niepotrzebne? Czy 
poszczególne części oświetlenia w klasach można 
włączać i wyłączać indywidualnie? Czy gdzieś 
znajdują się stare, nieefektywne lampy / źródła 
światła, które trzeba by było wymienić na bardziej 
efektywne energetycznie?

Ocieplenie budynku Czy budynek jest ocieplony? Czy nieogrzewana 
piwnica jest ocieplona? Czy zaizolowane są rury 
rozprowadzające ciepło po budynku? Co ze 
strychem? Czy są miejsca, w których przydatne 
byłoby zamontowanie dodatkowego ocieplenia? 

Kaloryfery Źle pracujące kaloryfery marnują energię. Zepsuty 
zawór termostatyczny jest automatycznie 
ustawiony na najwyższą temperaturę. Czy 
kaloryfery i zawory termostatyczne działają 
prawidłowo? Czy kaloryfery mogą być regulowane 
indywidualnie, czy ogrzewanie jest sterowane 
centralnie?

Okna W okresie grzewczym stale otwarte lub uchylone 
okna są dowodem na nieprawidłowe wietrzenie 
pomieszczeń. Często dowodzą też, że 
pomieszczenia są przegrzane, co jest efektem 
niewłaściwej regulacji temperatury. 

Szyby okienne, brakujące uszczelnienie i inne 
przyczyny zimnych przeciągów

Przeciągi spowodowane nieszczelnymi oknami 
powodują niepotrzebne straty energii cieplnej, 
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które muszą zostać skompensowane przez 
system grzewczy. Zamontowanie na oknach 
taśmy lub pianki izolacyjnej może znacząco 
wpłynąć na redukcję kosztów energii. 

Zużycie ciepłej wody użytkowej Gdzie i do czego jest wykorzystywana ciepła woda 
użytkowa i jak duże jest jej rzeczywiste zużycie?
Czy umywalki znajdują się także tam, gdzie 
dopływ ciepłej wody nie jest potrzebny? Czy 
zamontowane zostały wodooszczędne krany?
Także szkolna kuchnia i stołówka są miejscami, 
gdzie ciepła woda może być marnowana. 

MODUŁ 2-2 .

SPORZĄDZENIE CHARAKTERYSTYKI TEMPERATUR PANUJĄCYCH W SZKOLE – LISTA 
KONTROLNA 

Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach 
szkolnych

Czy w pomieszczeniach jest zbyt ciepło, czy zbyt 
zimno? Porównaj temperatury panujące w 
poszczególnych pomieszczeniach z 
temperaturami pożądanymi, wynikającymi z 
obowiązujących norm. Przeprowadzenie takiej 
analizy pozwoli wykryć problemy związane z
regulacją systemu ogrzewania, którym towarzyszą 
duże straty ciepła. Czy w szkole są 
pomieszczenia, które są ogrzewane lecz rzadko 
używane (piwnice, pomieszczenia magazynowe, 
nieużywane sale lekcyjne)?

W celu wizualizacji profilu temperaturowego szkoły wykorzystaj jej plan / mapę. Poproś uczniów, by 
nanieśli zmierzone przez siebie temperatury (średnie temperatury w przypadku długoterminowanych 
pomiarów) na plan szkoły i jej poszczególnych pomieszczeń, wykorzystując długopisy o różnym kolorze:  

temperatura zapisana na niebiesko – w pomieszczeniu jest zbyt zimno;  
temperatura zapisana na zielono – temperatura w pomieszczeniu odpowiada normom; 
temperatura zapisana na czerwono – w pomieszczeniu jest zbyt ciepło. 

Uczniowie mogą też odpowiednio pokolorować pomieszczenia.

Sale lekcyjne 20 °C
Korytarze 16-18 °C
Schody 14-17 °C
Gym 15-18 °C
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MODUŁ 2-3 .

SPORZĄDZENIE PASZPORTU ENERGETYCZNEGO DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ W SZKOLE –
LISTA KONTROLNA 

Oświetlenie w salach lekcyjnych i na korytarzach Czy jest zbyt jasno, czy zbyt ciemno? Czy 
wszystkie pomieszczenia mają sztuczne 
oświetlenie? Czy światła pozostają włączone w 
nieużywanych pomieszczeniach? Czy są lampy, 
które są ewidentnie niepotrzebne? Czy 
poszczególne części oświetlenia w klasach można 
włączać i wyłączać indywidualnie? Czy gdzieś 
znajdują się stare, nieefektywne lampy / źródła 
światła, które trzeba by było wymienić na bardziej 
efektywne energetycznie?

Zużycie ciepłej wody użytkowej Czy umywalki znajdują się także tam, gdzie 
dopływ ciepłej wody nie jest potrzebny? Czy 
zamontowane są wodooszczędne krany?

Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach 
szkolnych

Czy w pomieszczeniach jest zbyt ciepło, czy zbyt 
zimno? Porównaj temperatury panujące w 
poszczególnych pomieszczeniach z 
temperaturami pożądanymi, wynikającymi z 
obowiązujących norm. Przeprowadzenie takiej 
analizy pozwoli wykryć te problemy związane z 
regulacją systemu ogrzewania, którym towarzyszą 
duże straty ciepła. Czy w szkole są 
pomieszczenia, które są ogrzewane lecz rzadko 
używane (piwnice, pomieszczenia magazynowe, 
nieużywane sale lekcyjne)?

Kaloryfery Źle pracujące kaloryfery marnują energię. Zepsuty 
zawór termostatyczny jest automatycznie 
ustawiony na najwyższą temperaturę. Czy 
kaloryfery i zawory termostatyczne działają 
prawidłowo? Czy kaloryfery mogą być regulowane 
indywidualnie, czy ogrzewanie jest sterowane 
centralnie?

300 lux − na stanowiskach pracy w zwykłych salach lekcyjnych
500 lux − na stanowiskach pracy w pracowniach specjalistycznych
100 lux – w pozostałych pomieszczeniach
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Urządzenia elektryczne, które zużywają najwięcej 
energii

Czy gdzieś w szkole znajdują się lodówki, 
maszyny z napojami, elektryczne podgrzewacze 
wody, urządzenia klimatyzacyjne czy piece do 
wypalania gliny (np. na lekcjach plastyki)? Czy są 
urządzenia, które można uznać za zbędne? Kiedy 
i jak często / jak długo są używane te urządzenia? 
Czy temperatura podgrzewaczy wody i lodówek 
jest ustawiona optymalnie?

Urządzenia znajdujące się w trybie czuwania i inni
„cisi konsumenci”

Czy w szkole / pomieszczeniu znajdują się jakieś 
urządzenia elektryczne, które są w stanie 
czuwania lub pobierają energię, mimo że są 
calkowicie wyłączone (często ma to miejsce w 
przypadku urządzeń z procesorami – sprawdź, czy 
są ciepłe).

Urządzenia IT i nowoczesne pomoce naukowe 
(tablice multimedialne, systemy prezentacyjne itp.)

Sprawdź pracownie komputerowe w Twojej 
szkole. Czy komputery pozostają włączone lub 
znajdują się w trybie czuwania, mimo że nikt z 
nich aktualnie nie korzysta? Czy Twoja szkoła ma 
tablice interaktywne? Jak długo pozostają one 
włączone i przez jaką część tego czasu są 
rzeczywiście używane?
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ZADANIA DO ZREALIZOWANIA: 
Aby projekt z zakresu oszczędzania energii mógł zostać uwieczniony sukcesem, konieczne jest 
informowanie o podejmowanych w jego ramach działaniach wszystkich użytkowników budynku (w tym 
przypadku uczniów, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej nie uczestniczących w pracach 
zespołu ds. energii), jak również motywowanie ich do oszczędzania energii i zachęcanie do włączania się 
w energooszczędne działania. Celem tej części poradnika jest pokazanie, jak najlepiej to zrobić.  

PRZYGOTOWANIE: 
Przygotowanie do realizacji modułu 3-1 „Przygotowanie plakatów informacyjnych”: przygotuj duże 
arkusze papieru, kolorowe flamastry / długopisy, nożyczki, klej i inne materiały, które można 
wykorzystać do zrobienia plakatów.
Przygotowanie do realizacji modułu 3-3 „Dzień oszczędzania energii”: umów się z dyrektorem i 
administratorem budynku / szkolnym woźnym co do daty i zakresu tego wydarzenia. Możesz w nie 
włączyć także osoby spoza szkoły, np. zaprosić doradców energetycznych lub dostawców energii 
odnawialnej, jak również poszukać sponsorów, którzy mogliby np. dostarczyć energooszczędne 
lampy w zamian za stare, mniej efektywne.  

CELE DO OSIĄGNIĘCIA:
Uczniowie prezentują wyniki przeprowadzonych przez siebie badań związanych z wykorzystaniem 
energii w szkole oraz inne działania podjęte w ramach projektu w sposób wyczerpujący i zrozumiały.  
Uczniowie przygotowują propozycje energooszczędnych rozwiązań, które można wprowadzić w 
szkole, i potrafią je zwizualizować.
Uczniowie organizują szkolne wydarzenie, aby przedstawić rezultaty swojej pracy.
Uczniowie przugotowują plakaty w zwięzły sposób przedstawiające wyniki swoich badań i propozycje 
poprawy sytuacji energetycznej szkoły, jak równiez przygotowują wystąpienia i prezentacje związane 
z tym tematem. 

MODUŁ 3-1 .

PRZYGOTOWANIE PLAKATÓW INFORMACYJNYCH

Uczniowie dokumentują efekty swojej pracy na plakatach, które zostaną 
umieszczone w często odwiedzanym punkcie szkoły, aby były oglądane 
przez jak największą część społeczności szkolnej. 

Zaprojektowanie i przygotowanie plakatów oraz różnych innych prac 
plastyczno-literackich zwykle wymaga dwóch dni pracy, aby uzyskać 
satysfakcjonujące rezultaty.

 Duże, kolorowe 
arkusze papieru i 
kartonu, zdjęcia 
zrobione podczas 
realizacji projektu, 
kolorowe flamastry 
i długopisy, klej itd.

ROZDZIAŁ 3: KAMPANIA INFORMACYJNA 
SKIEROWANA DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
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MODUŁ 3-2 .

PREzEnTaCJE W kLaSaCH 

MODUŁ 3-3 .

DZIEŃ OSZCZĘDZANIA ENERGII

MODUŁ 3-4 .

MATERIAŁY PRASOWE – STRONA INTERNETOWA SZKOŁY I SZKOLNA GAZETKA

Uczniowie ponownie robią obchód szkoły odwiedzając poszczególne 
klasy i wygłaszając prezentacje na temat działań, które podjęli wraz z 
zespołem ds. energii, oraz prezentując swoje wnioski. Przy okazji mogą 
też rozdawać przygotowane przez siebie materiały ze wskazówkami 
dotyczącymi oszczędzania energii.

 Notatki, prezentacje, 
materiały promujące 
energooszczędne 
zachowania

Uczniowie organizują szkolny „Dzień oszczędzania energii”, podczas 
którego będą prezentować efekty swojej pracy oraz uczyć swoich 
kolegów, koleżanków i nauczycieli, jak oszczędzać energię. Wspólnie 
ustalcie, gdzie i kiedy odbędzie się to wydarzenie – w czasie przerwy czy 
przez cały dzień. Warto rozważyć też zaprezentowanie rezultatów 
projektu w jakimś miejscu publicznym w pobliżu szkoły. Zadaniem 
uczniów jest zorganizowanie całej imprezy, w tym określenie i 
rozdzielenie planowanych zadań, które mogą wykonać albo w godzinach 
projektowych albo w wolnym czasie.

Poproś uczniów o wykorzystanie strony internetowej szkoły i gazetki 
szkolnej do zaprezentowania  rezultatów projektu i swoich propozycji na 
ograniczenie zużycia energii. Do przygotowania materiałów prasowych 
wykorzystajcie zdjęcia i inne materiały powstałe w czasie realizacji 
projektu. Uczniowie mogą sporządzić po jednej notatce na zakończenie 
projektu lub na bieżąco dokumentować jego realizację. Taka forma 
promocji pomoże dotrzeć do osób, które nie są bezpośrednio 
zaangażowane w działania projektowe.
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MODUŁ 4-1 .
WYSTĄPIENIA / PREZENTACJE

MODUŁ 4-2 .

ZAPROJEKTOWANIE GRY

Poproś uczniów o przygotowanie wystąpień / prezentacji na zadany 
temat (lista proponowanych tematów znajduje się w załączniku 4-1) –
samodzielnie lub w mniejszych czy większych grupach. Wiedzę 
potrzebną do ich opracowania uczniowie powinni zdobyć sami. Poproś 
ich o wygłoszenie prezentacji przed całą klasą oraz przygotowanie 
drukowanych materiałów z najważniejszymi treściami. Uczniów należy 
zachęcić, aby przygotowali swoje wystąpienia w zrozumiały sposób i 
zilustrowali je za pomocą zdjęć, tabel czy wykresów. Dodatkowym
zadaniem może być wykonanie plakatu związanego z tematem 
wystąpienia, który zostanie następnie zawieszony w szkole. Na samym 
początku ustalcie, jaki czas zostanie przeznaczony na przygotowanie i 
wygłoszenie prezentacji.

 Załącznik 4-1 na 
stronie 64

 Internet, drukarka, 
zdjęcia, plakaty 

Poproś uczniów o zaprojektowanie i wykonanie gry poświęconej 
oszczędzaniu energii, sprawdzającej wiedzę gracza w tym zakresie. 
Możesz przy tym wykorzystać tematy z listy zamieszczonej w załączniku 
4-1. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie listy najważniejszych 
zagadnień związanych z danym tematem i spisanie ich na kartkach, a 
także pozyskanie akcesoriów do gry – plansz (jak do Chińczyka), 
pionków, kostek itp. Następnie powinni oni ustalić zasady gry i ją 
zaprojektować. Mogą pracować w grupach – jedna grupa będzie 
formułować pytania i odpowiedzi dotyczące zadanych tematów, a druga 
projektować grę. Jeżeli zespół ds. energii jest bardzo duży, możecie 
przygotować kilka gier i zestawów pytań i odpowiedzi, a następnie 
wymienić się nimi, aby każdy mógł zagrać w tę grę, której nie zna (która 
jest dla niego nowa).

 Lista tematów  z 
załącznika 4-1 na
stronie 63

 Materiały potrzebne 
do przygotowania 
gry: arkusze 
papieru/kartonu, 
kolorowe flamastry, 
figurki itd. 

ROZDZIAŁ 4: MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE 
WSPIERAJĄCE NAUCZANIE INTERDYSCYPLINARNE
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MODUŁ 4-3 .

WYWIADY NA TEMAT OSZCZĘDZANIA ENERGII I OCHRONY KLIMATU

Uczniowie przeprowadzają wywiady na temat oszczędzania energii i 
ochrony klimatu z osobami spoza szkoły. Przed ich rozpoczęciem 
przygotowują zestaw lub zestawy pytań. Najlepiej, by wywiady były 
przeprowadzane przez zespoły złożone z 3 osób (jedna przeprowadza 
wywiad, jedna rozmawia z przechodniami zachęcając ich do udzielenia 
wywiadu i jedna dokumentuje jego przebieg).

Efekty przeprowadzonych wywiadów powinny zostać zaprezentowane w 
klasie ze wskazaniem i zanotowaniem najważniejszych poruszonych 
kwestii i udzielonych odpowiedzi. Na koniec można wyodrębnić te 
zagdnienia, które wymagają dalszej analizy – zarówno w szkole, jak i 
poza nią.

 Notatnik, 
ewentualnie aparat 
fotograficzny lub 
kamera, tablica

Oszczędzanie energii w szkołach: część 2 34 ROzdzIał 4



Możesz rozpocząć omawianie tematu poprzez zadanie następujących pytań: Jakie znasz źródła energii? 
Jak jest ona wykorzystywana? Dlaczego oszczędzanie energii jest tak ważne?
Możliwe odpowiedzi na ostatnie z nich: gdyż pozwala zaoszczędzić pieniądze, pomaga chronić klimat, 
może przyczynić się do zatrzymania efektu cieplarnianego itd.  

Kopalne źródła energii Odnawialne źródła energii Energia użytkowa

Gaz ziemny Woda Energia cieplna (ogrzewanie)

Węgiel kamienny i brunatny Słońce Energia elektryczna (telewizor,
telefon komórkowy, oświetlenie…)

Ropa naftowa Wiatr Ruch (samochodów, spacer… )

Energia jądrowa Biomasa (drewno, rośliny)

: źródła energii, które się nie wyczerpują (są stale dostępne lub stale się 
odnawiają).

 paliwa kopalne, podobnie jak inne kopaliny (skamieniałe rośliny czy zwierzeta), 
powstały wiele milionów lat temu z martwych szczątków roślin poddanych działaniu dużego ciśnienia. 
Zawierają one węgiel, który był zmagazynowany w roślinach, zanim obumarły. Nie są odnawialne. Zawarty 
w nich węgiel mieści w sobie energię, którą można uwolnić w procesie spalania (utleniania).   

Czego potrzeba do spalania węgla, np. w celu uzyskania ciepła? Jeżeli nie uzyskasz prawidłowej 
odpowiedzi, zadaj inne pytanie: Co się dzieje, gdy płonącą świeczkę nakryjesz szkalnym słoikiem? Czego 
brakuje? - Odpowiedź: tlenu (powietrza).

ZAŁĄCZNIK 1-1

ŹRÓDŁA I WYKORZYSTANIE ENERGII

Prawdopodobnie wszyscy słyszeli już o dwutlenku węgla. To jeden z tzw. gazów 
cieplarnianych, który ma największy udział w tzw. „antropogenicznym” efekcie cieplarnianym. 
Powstaje podczas spalania paliw zawierających węgiel. W procesie spalania węgla 
uwalniana jest energia.

W pierwszej kolejności zapisz na tablicy w trzech kolumnach przykłady podane przez uczniów. Nad 
każdą napisz odpowiedni nagłówek i przedyskutuj, co on oznacza. Jeżeli wspomniana zostanie 
energia jądrowa, zapisz ją oddzielnie, gdyż nie należy ani do kopalnych, ani do odnawialnych źródeł
energii.
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jest definiowana jako zdolność układu fizycznego do wykonania pracy. Gdy praca ta zostanie 
wykonana, energia jest przenoszona z jednego układu do drugiego lub jeden jej rodzaj zamienia się w 
inny. Tak więc energia to praca wykonana / moc używana w określonym czasie.  

 to praca wykonana w jednostce czasu. Opisuje ona wysiłek potrzebny do osiągnięcia określonego 
efektu.  

ZADANIE:  
Ile watów (W) mocy potrzeba do wykonania danej czynności? Ile watogodzin (Wh) energii 
zużywają/produkują różne urządzenia? Za pomocą strzałek połącz przedstawione pojęcia przypisane do 
kategorii mocy i energii z właściwymi wielkościami fizycznymi, a następnie przelicz waty i watogodziny 
podane w środkowej kolumnie na jednostki podane w prawej kolumnie.  

MOC 

20 W kW

200 W kW

2.000 W kW

20.000 W kW

200.000 W kW

2.000.000 W MW

20.000.000 W MW

200.000.000 W MW

ENERGIA 

20 Wh kWh

200 Wh kWh

2.000 Wh kWh

ZAŁĄCZNIK 1-2A

ENERGIA I MOC

Energia (E) = Moc (P) x Czas (t), np. E = 2kW x 3h = 6 kWh
dżul (J), kilodżul (kJ), watosekunda (Ws), watogodzina (Wh),

                                      kilowatogodzina (kWh)
1J = 1Ws, 1 kWh = 3600 kJ

Moc (P) = Energia (E) / Czas (t) (dla stałego E), np. P = 6 kWh/3h = 2 kW
dżul na sekundę (J/s), wat 
1W = 1 J/s
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20.000 Wh kWh

200.000 Wh kWh

2.000.000 Wh MWh

20.000.000 Wh MWh

200.000.000 Wh MWh

2.000.000.000 Wh GWh
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MOC 

20 W 0,02 kW

200 W 0,2 kW

2.000 W 2 kW

20.000 W 20 kW

200.000 W 200 kW

2.000.000 W 2 MW

20.000.000 W 20 MW

200.000.000 W 200 MW

ENERGIA 

20 Wh 0,02 kWh

200 Wh 0,2 kWh

2.000 Wh 2 kWh

20.000 Wh 20 kWh

200.000 Wh 200 kWh

2.000.000 Wh 2 MWh

20.000.000 Wh 20 MWh

200.000.000 Wh 200 MWh

2.000.000.000 Wh 2 GWh

ODPOWIEDZI DO ZADANIA Z ZAŁACZNIKA 1-2A 

ENERGIA I MOC
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JAK ODRÓŻNIĆ ENERGIĘ OD MOCY?

Poniżej podano kilka przykładów ilustrujących, co możemy osiągnąć dysponując 1 kWh energii, przy 
założeniu, że nie ma strat energii.  

podnieść ciało o masie 1 tony na wysokość 367 m, 
podgrzać 9,5 l wody z temepartury 10°C do temperatury wrzenia, 
wypełnić zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 30 l powietrzem pod ciśnieniem 200 bar, 
rozpędzić ciało o masie jednej tony z prędkości 0 do 85 m/s (= 305 km/h). 

1 całkowicie naładowany, duży akumulator do samochodu z silnikiem Diesela (85 Ah), 
0,1 l benzyny lub oleju napędowego, 
0,25 kg drewna opałowego, 
0,13 kg węgla kamiennego, 
0,12 m3 gazu ziemnego. 

W zależności od sprawności przemiany energetycznej potrzeba różnych ilości energii pierwonej, aby 
uzyskać 1 kWh energii użytkowej. Poniżej podano przykładowe sprawności różnych przemian 
energetycznych zachodzących w naszym otoczeniu:  

produkcja energii cieplnej: 90-100% 
silniki samochodowe: 20-45% 
duże turbiny wodne:  >90% 
koła młyńskie: 70% 
ludzkie mięśnie: 10-20% 
silniki elektryczne: 70-90% 
tradycyjne zarówki: 5% 
żarówki energooszczędne: 15% 
elektrownie węglowe: ok. 45% 
elektrownie jądrowe: ok. 40% 
elektrociepłownie: 80-90% 
ogniwa słoneczne: 10-18% 

ZAŁĄCZNIK 1-2B 

ENERGIA I MOC – KARTA INFORMACYJNA

Sprawność przemiany energetycznej informuje o różnicy pomiędzy energią wprowadzoną do 
procesu a energią z niego uzyskaną. Pokazuje ona, jaka część wprowadzonej energii 
została rzeczywiście wykorzystana do osiągnięcia założonego celu. Przykładowo tradycyjne
żarówki tylko 5% pobieranej energii wykorzystują do świecenia. Pozostałe 95% jest 
emitowane w postaci ciepła. 

Oszczędzanie energii w szkołach: część 2 załąCznIk 1-2B 41



  



 

 

 
 

 

  

Wyjaśnij, że w takim przypadku średnia temperatura na 
Ziemi wynosiłaby -18 °C, zatem życie w dzisiejszym 
kształcie nie byłoby na niej możliwe. Docierające do 
powierzchni Ziemi promieniowanie słoneczne jest przez nią 
pochłaniane i przekształcane w energię cieplną. Gdyby nie 
było atmosfery, energia ta (wypromieniowana z Ziemi) 
wróciłaby z powrotem do przestrzeni kosmicznej. 

(Część docierającego do Ziemi promieniowania 
słonecznego wraca do przestrzeni kosmicznej w postaci 
światła, jednakże aby nie komplikować rysunku, 
zdecydowano się pominąć ten fakt). 
  

  

Podpisz atmosferę i na pierścieniu ją symbolizującym 
narysuj kilka kropek, oznaczających cząsteczki gazów. 
Nazwij niektóre z gazów, np. tlen, dwutlenek węgla (narysuj 
je różnymi kolorami). Wspomnij, że jest ich więcej. Wyjaśnij, 
co widać na rysunku: promieniowanie słoneczne po 
przejściu przez atmosferę dociera do powierzchni Ziemi, 
gdzie jest przekształcane w energię cieplną. Część
wypromieniowanego z Ziemi ciepła wraca do przestrzeni 
kosmicznej, a część jest zatrzymywana w atmosferze przez 
gazy cieplarniane, np. dwutlenek węgla. W swoim 
naturalnym (pierwotnym) składzie atmosfera zapewnia 
średnią temperaturę na Ziemi wynoszącą +15 °C (wyjaśnij, 
co oznacza pojęcie „średnia temperatura na Ziemi”). Tak 
było jeszcze sto lat temu. To tzw. „naturalny efekt 
cieplarniany”, dzięki któremu możliwe jest życie na Ziemi.

Będą one symbolizowały 
zwiększoną emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych, 
wywołaną działalnością człowieka, w tym spalaniem paliw 
kopalnych zawierających węgiel. Wyjaśnij, że w efekcie 
atmosfera staje się mniej przepuszczalna dla energii 
cieplnej, przez co większe jej ilości są akumulowane przy 

ZAŁĄCZNIK 1-3A

EFEKT CIEPLARNIANY

Światło słoneczne 
+ odbicia

Ziemia + równik

Atmosfera 
+ cząsteczki gazu
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powierzchni Ziemi. W rezultacie średnia temperatura na 
Ziemi wzrasta – w okresie ostatnich stu lat wzrosła do +15,4 
°C. Zjawisko to, nazywane „antropogenicznym efektem 
cieplarnianym”, wywołuje zmiany klimatyczne, których
obecnie doświadczamy (wyjaśnij, co oznacza pojęcie 
„antropogeniczny”).

Poniżej znajdziesz kilka pytań, które pomogą Ci poprowadzić dyskusję na temat gazów cieplarnianych i 
efektu cieplarnianego:   

Jakie są przyczyny zwiększonej koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze?  
Jak długo gazy cieplarniane pozostają w atmosferze? Jak są redukowane?
Jakie jest powiązanie pomiędzy efektem cieplarnianym a zużyciem energii?  
Jakie są powody rosnącego zużycia energii na świecie? 
Jak dużo energii potrzebujemy? 
Jakie źródła energii występują na świecie? Jak są one wykorzystywane? Jakie jest geograficzne 
rozmieszczenie dostępnych źródeł energii?  
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dużego, pustego, szklanego słoja,
termometru, 
przezroczystej folii, 
niewielkiej ilości ciemnej ziemi.

umieść ziemię w słoju,
przykryj słój przezroczystą folią,
postaw słój na parapecie (jeżeli świeci Słońce) lub ustaw go pod lampą,
co pięć minut mierz temperaturę w słoju,
zapisuj wyniki, 
opracuj sposób wizualizacji wyników.

DOŚWIADCZENIE MOŻNA PRZEPROWADZIĆ W GRUPACH LUB Z UDZIAŁEM CAŁEJ KLASY. 

Weź drugi słój i wyłóż jego dno białym papierem. Dalej postępuj zgodnie z powyższą instrukcją. Biały 
papier będzie odbijał większą część światła, dzięki czemu temperatura w słoju pozostanie niższa.  
Weź trzeci słój wypełniony ziemią, lecz pozostaw go bez przykrycia. Dalej postępuj zgodnie z tą samą 
instrukcją. Tym razem efekt cieplarniany będzie o wiele mniejszy.

ZAŁĄCZNIK 1-3B

ZBADAJ, JAK POWSTAJE EFEKT CIEPLARNIANY

Oprócz objaśnienia uczniom przy pomocy rysunków sporządzonych na tablicy, na czym 
polega zjawisko efektu cieplarnianego (załącznik 1.3A), możesz również przeprowadzić 
poniższe doświadczenie, które pozwoli im samodzielnie sprawdzić, jak energia świetlna 
przekształca się w energię cieplną i jak powstaje efekt cieplarniany.
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zadanIE dO WYkOnanIa W GRUPaCH:

wytnij zamieszczone poniżej rysunki, pola tekstowe i strzałki oraz przypomnij znaczenie
zastosowanych symboli chemicznych,
przyklej rysunki z odpowiednimi podpisami na schemacie przedstawiającym kulę ziemską,
w odpowiednich miejscach przyłóż strzałki, zwracając uwagę na to, w którą stronę są skierowane
(strzałka prowadząca „od kuli ziemskiej” oznacza emisję, a strzałka prowadząca „w kierunku kuli 
ziemskiej” oznacza absorpcję),
sprawdź efekty swojej pracy z odpowiedziami podanymi na stronie 49. Gdy zyskasz pewność, że
zadanie zostało wykonane poprawnie, przyklej strzałki do schematu.

ZAŁĄCZNIK 1-4

GAZY CIEPLARNIANE I ICH ODDZIAŁYWANIE

Las Hodowla bydła Wycinanie i 
wypalanie lasów

Zwiększone 
parowanie wody

Energetyka i 
przemysł

Gospodarka 
odpadami 

Zbiorniki wodne

Przemysł 
chemiczny Uprawa ryżu

Transport i 
mobilność

Produkcja paliw 
kopalnych
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ODPOWIEDZI DO ZADANIA Z ZAŁĄCZNIKA 1-4

GAZY CIEPLARNIANE I ICH ODDZIAŁYWANIE

Lasy

Hodowla bydła

Wycinanie i 
wypalanie lasów

Zwiększone 
parowanie wody

Energetyka i 
przemysł

Gospodarka 
odpadami 

Zbiorniki wodne

Przemysł 
chemiczny

Uprawa ryżu

Transport i 
mobilność

Produkcja paliw 
kopalnych

ODPOWIEDZI DO ZADANIA Z ZAŁĄCZNIKA 1-4

GAZY CIEPLARNIANE I ICH ODDZIAŁYWANIE

Lasy

Hodowla bydła

Wycinanie i 
wypalanie lasów

Zwiększone 
parowanie wody

Energetyka i 
przemysł

Gospodarka 
odpadami 

Zbiorniki wodne

Przemysł 
chemiczny

Uprawa ryżu

Transport i 
mobilność

Produkcja paliw 
kopalnych

ODPOWIEDZI DO ZADANIA Z ZAŁĄCZNIKA 1-4

GAZY CIEPLARNIANE I ICH ODDZIAŁYWANIE

Lasy

Hodowla bydła

Wycinanie i 
wypalanie lasów

Zwiększone 
parowanie wody

Energetyka i 
przemysł

Gospodarka 
odpadami 

Zbiorniki wodne

Przemysł 
chemiczny

Uprawa ryżu

Transport i 
mobilność

Produkcja paliw 
kopalnych
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PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDYNKU SZKOŁY ZGROMADZONE PODCZAS PRZEGLĄDU 
EnERGETYCznEGO 

ZADANIE:
Narysuj schemat przedstawiajacy twoją szkołę. Zakreśl czerwonym długopisem ogrzewaną część szkoły,  
a niebieskim jej nieogrzewaną część. Uzupełnij poniższe informacje:

Informacje ogólne:          

Informacje o budynku:  

       Powierzchnia (m²):       

       Powierzchnia ogrzewana (m²):     

Piwnica:      Czy piwnica jest ogrzewana?   Tak       nie  

        Czy strop piwnicy jest ocieplony?   Tak   cm    Nie

Strych:       Czy szkoła ma strych?                Tak       Nie

        Czy strych jest używany/ogrzewany? Tak       Nie  

        Czy strych jest ocieplony?    Tak       nie 

Ocieplenie zewnętrzne:  Czy budynek jest ocieplony?  Tak  cm    Nie 

Oświetlenie zewnętrzne:  Liczba lamp na zewnątrz budynku:               w tym włączonych:

Okna:      Liczba okien:                                   w tym otwartych:  

                   w tym uchylonych: 

Drzwi:       Liczba drzwi do budynku:       

                    

                    

Woda:         Czy w szkole zbiera się deszczówkę? Tak       Nie 

        Jeżeli tak, czy jest ona 
        wykorzystywana na terenie szkoły? Tak       Nie 

ZAŁĄCZNIK 2-1A 

PRZEGLĄD ENERGETYCZNY SZKOŁY – INFORMACJE 
OGÓLNE

w tym zamykanych 
automatycznie:
w tym zamykanych 
ręcznie:
w tym 
niedomykających się:
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INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU GRZEWCZEGO SZKOŁY ZGROMADZONE PODCZAS 
PRZEGLĄDU ENERGETYCZNEGO

Roczne zużycie energii cieplnej:                     kWh  

Miejska sieć ciepłownicza

Kocioł na olej opałowy

Układ kogeneracyjny (wytwarzający
jednocześnie ciepło i e. elektryczną)

Kocioł na gaz ziemny

Kolektory słoneczne

Kocioł na węgiel

Kocioł na biomasę

Inaczej:

Budynek główny

Dobudówki

Sala gimnastyczna

Świetlica

Inne:

Liczba obiegów grzewczych: 

Regulacja ogrzewania w szkole wygląda następująco:

Ogrzewanie jest włączone od do 

Docelowa temperatura w klasach:   °C

Ogrzewanie jest włączone od do

Docelowa temperatura:                       °C

W weekendy ogrzewanie pracuje tak samo jak w dni szkolne

Ogrzewanie jest włączone od do

W ferie ogrzewanie pracuje tak samo jak w dni szkolne

Rury grzewcze w piwnicy są    izolowane nieizolowane

ZAŁĄCZNIK 2-1B 

PRZEGLĄD ENERGETYCZNY SZKOŁY - OGRZEWANIE

Oszczędzanie energii w szkołach: część 2 załąCznIk 2-1B 53



Ciepła woda wykorzystywana w szkole podgrzewana jest: 

centralnie, za pomocą kotła znajdującego się w kotłowni lub pochodzi z sieci ciepłowniczej
(dostarczana jest rurami z zewnątrz)

za pomocą bojlerów elektrycznych

za pomocą kolektorów słonecznych

Skąd pochodzi energia elektryczna wykorzystywana w szkole? 

z ogniw fotowoltaicznych 

z układu kogeneracyjnego wykorzystującego                (węgiel,
biomasę, olej opałowy, olej roślinny, gaz ziemny, ...) jako paliwo 

z sieci elektroenergetycznej 

od dostawcy zielonej energii elektrycznej wykorzystującego do jej produkcji odnawialne źródła
energii 
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ZADANIE:

planu szkoły
termometru 

Sprawozdanie z pomiarów powinno wyglądać następująco:

Data:          Osoba wypełniająca tabelkę: 

Klasa:                   Temperatura na zewnątrz: 

ZAŁĄCZNIK 2-2

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUR PANUJĄCYCH W 
SZKOLE

Nie we wszystkich pomieszczeniach w szkole panują takie same temperatury, co może mieć różne 
przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy gdzieś jest zbyt ciepło albo zbyt zimno, musisz zmierzyć 
temperaturę we wszystkich pomieszczeniach w szkole. Dodatkowo zapytaj osoby obecne w 
poszczególnych pomieszczeniach, co myślą o panujących w nich temperaturach. Jeżeli nikogo tam 
nie ma, zadaj to pytanie sobie. 

20°C w klasach
15-18°C w innych pomieszczeniach,
                   w tym na sali gimnastycznej
14-17°C na schodach i korytarzach

22°C – zbyt ciepło
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ZADANIE:

Przy oknie

Przy ścianie

Z przodu

ZAŁĄCZNIK 2-3

PASZPORT ENERGETYCZNY POMIESZCZENIA

Zbadaj, jak wykorzystywana jest energia w pomieszCzeniu, w którym się znajdujesz i zastanów się, 
jak można ograniczyć jej zużycie. Wykorzystaj urządzenia pomiarowe – luksomierz do pomiaru 
natężenia oświetlenia, termometr do pomiaru temperatury oraz miernik energii, który można wpiąć 
pomiędzy gniazdko a wtyczkę urządzenia elektrycznego, np. komputera czy czajnika. 

Przeanalizuj różne aspekty związane ze zużyciem energii, takie jak np. rodzaj i natężenie oświetlenia, 
zużycie energii elektrycznej przez poszczególne urządzenia, temperatura panująca w pomieszczeniu 
czy zużycie ciepłej wody (jeżeli w pomieszczeniu znajduje się jej ujęcie). Po przebadaniu wszystkich 
pomieszczeń w szkole oceń, jak wygląda sytuacja energetyczna „Twojego” pomieszczenia w 
porównaniu z innymi. Wspólnie z kolegami i koleżankami sporządźcie taki „paszport energetyczny” dla 
każdego pomieszczenia w szkole.

300 lux − na stanowiskach pracy w zwykłych salach lekcyjnych
500 lux − na stanowiskach pracy w pracowniach specjalistycznych
100 lux – w pozostałych pomieszczeniach
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Czy w pomieszczeniu jest ujęcie ciepłej wody?                  Tak    Nie 

Skąd pochodzi ciepła woda dostępna w pomieszczeniu?
Jest podgrzewana za pomocą instalacji solarnej
Jest podgrzewana za pomocą kotla
Jest podgrzewana za pomocą bojlera elektrycznego
Jest dostarczana centralnie z sieci 
W pomieszczeniu nie ma ujęcia ciepłej wody

 w przypadku centralnego dostarczania ciepłej wody użytkowej, woda ta jest rozprowadzana 
po budynku w wykorzystaniem pomp, co wiąże się z dodatkowym zużyciem energii elektrycznej. 

Klasy          
Korytarze
Schody 
Gym 15-18 °C
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W porównaniu z innymi pomieszczeniami w szkole analizowane pomieszczenie zostało ocenione 
następująco: 
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.

OTWÓRZ 
OKNO

… wyłączając uprzednio 
ogrzewanie.

LEPIEJ
otworzyć okno  SZEROKO

na KRÓTKĄ CHWILĘ,
NIŻ trzymać je UCHYLONE

przez dłuższy czas.

W
yłącz tryb 
czuwania!

Oszczędzaj 
światło!

Ściana

Tablica

Okno

Czy pam
iętasz o wyłączeniu

listwy?

Ustaw zawór najwyżej na3
–

inaczej będzie zbyt ciepło
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Tradycyjne źródła energii 
(paliwa kopalne)

Węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa
Dostawy energii w Twoim kraju
Krajowe źródła energii
Światowe źródła energii
Produkcja energii w skojarzeniu (elektrociepłownie)

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Odnawialne źródła energii Energia słońca
Energia wiatru
Energia wody
Energia wnętrza ziemi
Biomasa / biopaliwa

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Energia wbudowana Energia w przeróbce surowców
Energia w produkcji
Energia w transporcie
Energia użytkowa
Energia w gospodarce odpadami i recyklingu

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Ślad ekologiczny Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Równość i sprawiedliwość 
społeczna 
(odpowiedzialność w 
stosunku do przyszłych 
pokoleń, innych krajów, 
innych grup społecznych)

Równość w dostępie do zasobów i czystego środowiska
Sprawiedliwość międzypokoleniowa
Sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój
Konferencja Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w1992 r.
Raport Brundtland 
Zrównoważone leśnictwo
Trzy filary zrównoważonego rozwoju

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Zrównoważona 
konsumpcja

Sprawiedliwy handel
Trzy filary zrównoważonego rozwoju

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Produkcja energii 
elektrycznej i cieplnej w

Efektywność energetyczna
Koncepcje efektywności energetycznej

ZAŁĄCZNIK 4-1

TEMATY WYSTĄPIEŃ
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skojarzeniu Porównanie efektywności tradycyjnej (osobnej) produkcji energii 
elektrycznej i energii cieplnej oraz produkcji obu tych typów energii w 
skojarzeniu
Zalety produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty,
przykłady z kraju

Zużycie energii na 
mieszkańca

Zużycie energii na mieszkańca w Twoim kraju oraz porównanie z 
innymi krajami 
Zużycie energii pierwotnej
Wielkość emisji CO2 na mieszkańca

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Oszczędzanie energii w 
domu

Zużycie energii w gospodarstwach domowych
Potencjał oszczędności energii w gospodarstwach domowych
Zużycie energii cieplnej
Zużycie energii elektrycznej

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Międzynarodowe cele i 
polityka w zakresie ochrony 
klimatu

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
Protokół z Kioto
Klub Rzymski
Plan ramowy dla polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku 
Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w Rio 
de Janeiro

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

Krajowe cele i polityka w 
zakresie ochrony klimatu

Krajowe cele w zakresie ochrony klimatu
krajowe cele w zakresie redukcji emisji CO2

Cele klimatyczne Twojej szkoły

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty

„Zeroemisyjna szkoła –
ograniczmy zużycie 
energii!”

Mobilność nauczycieli i uczniów
Zużycie energii w Twojej szkole
Efektywność energetyczna i oszczędzanie energii w Twojej szkole
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Twojej szkole
Gospodarka odpadami w Twojej szkole
Opracowanie zeroemisyjnego scenariusza dla Twojej szkoły

Materiały drukowane, strony internetowe, inne źródła i kontakty, badania 
własne

Inne tematy Zaproponuj własny temat związany z energią, jej wykorzystaniem i 
ochroną klimatu!
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