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w tym wydaniu:
Konkurs dla szkół

KURS E-LEARNINGOWY
Efektywna energetycznie i
przyjazna środowisku szkoła
Podstawowym celem opracowanego kursu jest uzupełnienie powszechnej edukacji młodzieży i
dzieci w zakresie świadomego i
aktywnego udziału w oszczędzaniu energii w życiu codziennym.
Oszczędzanie to, dotyczy zarówno
szkoły, jak i własnych gospodarstw
domowych. Wskazujemy, czym
jest i skąd pochodzi energia, do
czego jest zużywana i ile tej energii nam na co dzień potrzeba.
Następnie nauczymy Was jak
energię oszczędzać. Pokażemy,
że oszczędzanie energii nie musi
wiązać się z pogorszeniem komfortu życia, do którego jesteśmy
przyzwyczajeni.
Oszczędzanie
energii nie jest czymś bardzo
skomplikowanym i przez zwykłe,
codzienne nawyki i decyzje można
sprawić, że we własnym domu,
mieszkaniu, szkole zaoszczędzone zostanie nawet 30% energii
i paliw. Oczywiście możliwości
oszczędzania energii w domu
i szkole są znacznie większe niż
30%, zwłaszcza po stronie ogrzewania, ale to już wiąże się ze
znacznymi nakładami inwestycyjnymi. Oszczędzanie energii to nie
tylko redukowanie zużywanych
w każdej sekundzie ogromnych
ilości paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa jądrowe, itd.), ale także świadome
wpływanie na poprawę jakości naszego środowiska oraz poprawa
budżetów naszych szkół i gospodarstw domowych.
Kurs ten jest naszą elektroniczną
próbą uczenia młodzieży i dzieci
o oszczędzaniu energii. Jednocześnie mamy świadomość, że tematyka jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Niektóre zagadnienia są
rzeczywiście skomplikowane i zawiłe. Z tego powodu staraliśmy się
przestawić je w sposób przejrzysty
i zrozumiały, czasami wyjaśniając
nawet, te najbardziej podstawowe
pojęcia. Zakres kursu jest tak dobrany, aby przyczynił się do wzrostu świadomości efektywnego wykorzystania energii u jak największej grupy osób.
Zapraszany do wzięcia udziału
w kursie:
www.e-szkolenia.topten.info.pl
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Konkurs dla szkół
Konkurs „Chronię klimat poprzez zrównoważone użytkowanie energii” adresowany jest
do uczniów szkół średnich (licea, technika) nauczających w trybie dziennym. Temat konkursu zakłada wykonanie zdjęć lub nakręcenie krótkiego filmu/animacji promujących lub
przedstawiających ochronę klimatu Ziemi poprzez zrównoważone użytkowanie energii.
Konkurs ma charakter otwarty, a warunkiem
wzięcia udziału jest zalogowanie się uczestnika
na stronie www.e-szkolenia.topten.info.pl oraz
przeprowadzenie
szkolenia
internetowego
w oparciu o kurs Efektywna energetycznie
i przyjazna środowisku szkoła. Uczniowie
(szkoła) zainspirowani tematyką szkolenia elearningowego będą mogli sporządzić pracę fotograficzną lub filmową / animację. W konkursie
przewiduje się przyznanie nagród dla laureatów
konkursu oraz dla szkół do których laureaci
uczęszczają. Do wzięcia udziały w konkursie
zapraszamy wszystkie szkoły średnie (licea,
technika) nauczające w trybie dziennym, zlokalizowane na terenie całej Polski.

Zadania nauczyciela prowadzącego:
 przeprowadzenie z klasą 6 spośród
12 opracowanych lekcji opartych o platformę
e-szkoleniową udostępnioną po zarejestrowaniu każdego z uczestników na stronie
www.e-szkolenia.topten.info.pl.
 pomoc udzielana uczniom w zrozumieniu
zagadnień dotyczących zużycia energii i paliw oraz ochrony klimatu Ziemi
 pomoc w zrozumieniu ekologicznej i ekonomicznej filozofii oszczędzania energii,
 pomoc w zrozumieniu opisanych na lekcjach
sposobach oszczędzania energii i paliw,
 wsparcie przy wykonaniu prac konkursowych.

Cele konkursu
 podnoszenie świadomości potrzeby oszczędzania energii oraz ochrony klimatu Ziemi,
 promowanie sposobu myślenia opartego na
ekologicznej i ekonomicznej filozofii oszczędzania energii,
 nauka samooceny własnego oddziaływania
na środowisko oraz sposobów jego zmniejszania,
 przekazywanie wiedzy o klimacie Ziemi oraz
konieczności i sposobach jego ochrony,
 rozpowszechnienie idei projektu EuroTopten Plus.

Zadania ucznia:
 czynny udział w co najmniej 6 lekcjach prowadzonych przez nauczyciela oraz przeprowadzenie testów sprawdzających,
 samodzielne przeprowadzenie pozostałych
lekcji oraz testów sprawdzających
 wykonanie pracy konkursowej w wybranej
kategorii,
 przesłanie wypełnionego formularza Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz prac
konkursowych na adres Fundacji.

Procedura konkursowa
Realizację projektu w szkołach rozpoczyna informacja o projekcie i organizowanym konkursie
na stronie internetowej www.topten.info.pl opublikowana w dniu 29 grudnia 2009 r.
Nadsyłanie prac konkursowych trwa do 31
marca 2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 maja 2010 r.

Zadania FEWE:
 wspieranie nauczycieli prowadzących dostarczając im niezbędne materiały informacyjne oraz doradzając sposoby organizowania pracy grupy.
W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji: www.e-szkolenia.topten.info.pl

Projekt „EURO-Topten PLUS – rozszerzenie i wzmocnienie europejskiej inicjatywy promowania najbardziej
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Konkurs dla powszechnych użytkowników
KURS E-LEARNINGOWY
Jestem świadomym obywatelem.
Podstawowym celem niniejszego
kursu jest realizacja powszechnej
edukacji społeczeństwa w zakresie
świadomego i aktywnego udziału
w oszczędzaniu energii w codziennym życiu.
Kurs ten zawiera szeroki zakres
materiału. nie zawsze łatwy, ale
opanowanie tego materiału umożliwi uczącemu się poznanie i zrozumienie podstawowych czynników opisujących zużycie energii
oraz konsekwencji z tego wynikających, zarówno we własnym gospodarstwie, kraju, jak również na
świecie. Będąc uczestnikami światowego rynku energii, powinniśmy
mieć świadomość, czy i na jakie
czynniki mamy wpływ. Po opanowaniu materiału osoba ucząca się
będzie w stanie określić największych "pożeraczy energii" we własnym gospodarstwie domowym,
będzie w stanie ocenić możliwości
oszczędzania tej energii, będzie
potrafić w sposób świadomy racjonalizować zużycie energii, jednocześnie nie tracą komfortu. I co
bardzo istotne będzie potrafić ocenić, czy oszczędzanie energii oraz
zakup energooszczędnych urządzeń będzie mu się ekonomicznie
opłacać.
Zapraszany do wzięcia udziału
w kursie:
www.e-szkolenia.topten.info.pl

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w ramach realizacji projektu EuroTopten Plus współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza wszystkich zainteresowanych
oszczędzaniem energii mieszkających na terenie całego kraju do wzięcia udziału w II edycji konkursu pt. „Jestem świadomym obywatelem II”.
Konkurs „Jestem świadomym obywatelem II”
jest drugą edycją konkursu adresowanego do
powszechnych użytkowników energii. Kwalifikacją do uzyskania nagrody w konkursie jest zalogowanie się uczestnika na stronie platformy eszkoleniowej
www.e-szkolenia.topten.info.pl
oraz przeprowadzenie indywidualnego szkolenia internetowego w oparciu o kurs Jestem
świadomym obywatelem i uzyskanie jak największej liczby punktów w teście weryfikacyjnym.
Cele konkursu
 podnoszenie świadomości potrzeby oszczędzania energii oraz ochrony klimatu Ziemi,
 promowanie sposobu myślenia opartego na
ekologicznej i ekonomicznej filozofii oszczędzania energii,
 nauka samooceny własnego oddziaływania
na środowisko oraz sposobów jego zmniejszania,
 przekazywanie wiedzy o klimacie Ziemi oraz
konieczności i sposobach jego ochrony,
 rozpowszechnienie projektu Euro-Topten.
Nagrodami w konkursie są:
 dla 5 uczestników, którzy przeprowadzą
elektroniczny (internetowy) kurs szkoleniowy
pt. Jestem świadomym obywatelem oraz
otrzymają największą liczbę punktów w testach sprawdzających - nagrody w formie
zestawów składających się z: przyrządu do
samodzielnego mierzenia i monitorowania
zużycia energii elektrycznej w sprzętach gospodarstwa domowego, programatora czasowego, 3 energooszczędnych świetlówek
kompaktowych oraz dyplomu i poradnika pt.
Energooszczędny sprzęt i urządzenia
w domu, biurze i firmie. Jak wybrać, kupić
i eksploatować?

 dla wszystkich uczestników, którzy przejdą
elektroniczny (internetowy) kurs szkoleniowy
pt. „Jestem świadomym obywatelem” oraz
zaliczą testy sprawdzające na co najmniej
75% możliwych do otrzymania punktów dyplom i poradnik pt. Energooszczędny
sprzęt i urządzenia w domu, biurze i firmie.
Jak wybrać, kupić i eksploatować?.
Procedura konkursowa
Realizację konkursu rozpoczyna opublikowana
oficjalnie informacja o organizowanym konkursie na stronie internetowej www.topten.info.pl
w dniu 29 grudnia 2009 r. W ramach promocji
konkursu nastąpi opublikowanie materiałów informacyjnych o konkursie oraz regulaminu konkursu. Konkurs trwa do 31 marca 2010 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 15 kwietnia 2010 r.
Zadania uczestników konkursu:
 zalogowanie się na stronie platformy elektronicznego
szkolenia
www.eszkolenia.topten.info.pl oraz przeprowadzenie kursu Jestem świadomym obywatelem
(12 lekcji, zakończonych testami sprawdzającymi)
 kurs może być przeprowadzony etapami
lecz musi się zakończyć do 31 marca 2010
r., po upłynięciu tego terminu uczestnicy zostaną ocenieni na stan przeprowadzonego
kursu do 31 marca 2010 r.,
 testy kończące każdą lekcję zawierają pytania w całości nawiązujące do treści zaprezentowanych na lekcjach.
Organizator wspierać będzie Uczestników Konkursu na drodze konsultacji poprzez pocztę
elektroniczną.
Więcej informacji: www.e-szkolenia.topten.info.pl

Pytania, odpowiedzi i porady
Pytanie: Co należy zrobić żeby wziąć udział
w kursach e-learningowych?
WYDAWCA:
Fundacja na rzecz Efektywnego
Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice
tel./fax. 32 203 51 14
e-mail: office@fewe.pl
Kierownik projektu:
Arkadiusz Osicki
e-mail: a.osicki@fewe.pl
www.topten.info.pl

Odpowiedź: Kursy e-learningowe są bezpłatne. Żeby
uczestniczyć w kursie, należy w pierwszej kolejności
zalogować się na stronie internetowej platformy
www.e-szkolenia.fewe.pl. Jak tego dokonać? Przede
wszystkich w przeglądarce należy wpisać adres strony platformy e-szkoleniowej: Do wyboru są dwa działające adresy: www.e-szkolenia.topten.info.pl lub
www.e-szkolenia.fewe.pl. Aby móc się zalogować
i być uprawnionym do korzystania z przygotowanych
dla Ciebie kursów musisz posiadać swoje konto. Po
kliknięciu myszką, po prawej stronie okna, na „Utwórz
nowe konto” wyświetli się nowe okno dialogowe
z formularzem rejestracyjnym.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy
kliknąć na przycisk OK, wówczas pojawi się kolejne
okno z komunikatem potwierdzającym utworzenie
nowego konta. Dodatkowe potwierdzenie zostaje
również wysłane na podany podczas rejestracji adres
e-mailowy. Po kliknięciu na przycisk Dalej zostaniesz
przeniesiony do nowego okna, w którym to bezpłatnie
możesz zapisać się na wybrany kurs. Po wyświetleniu
okna będziesz widzieć, że póki co lista Twoich kursów
jest pusta, aby tę sytuację zmienić kliknij na tekst „Zapisz na kurs”. Na liście kursów jest również dostępny
krótki kurs "Instrukcja korzystania z platformy"
UWAGA: Jeżeli zamierzasz uczestniczyć w organizowanych przez nas konkursach, to pamiętaj, aby
wprowadzane dane rejestracyjne były danymi prawdziwymi. Dzięki temu w przypadku wygranej będziemy
mogli się z Tobą szybko skontaktować.
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