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Училищен пакет fifty/fifty – 
пестене на енергия в училище

 » Цели
Днес енергията присъства навсякъде: използваме я при работата си с компютъра, нуждаем 

се от нея, за да се придвижваме и постоянно я ползваме в ежедневието си. При това, често пъти 
много хора въобще не знаят, откъде се взема енергията и какви последици са свързани с нашето 
енергийно поведение. Този феномен се среща преди всичко в училищата, където учениците, 
учителите или другите ползватели просто приемат факта, че училището е отоплено и добре 
осветено, за даденост. Те нямат отношение към сградата и не се интересуват от техническите й 
характеристики. Отговорен е училищният домакин, а с него се говори само в случай че е твърде 
студено или твърде тъмно. За разлика от собствения дом, където при нарасналите днес разходи за 
енергия почти всеки обръща внимание на правилното проветряване и отопляване, в училище и сега 
случаят за съжаление все още не е такъв. А би могло да е толкова просто, в училищното ежедневие 
да се интегрира пестенето на енергия и от това да бъдат извлечени дори финансови ползи. 

По време на подготовката на това издание бяха събрани и анализирани предложения за 
учебни часове, задачи и работни материали по темата енергия и пестене на енергия в училище. 
Целта на изданието е да се улесни ползването на тези материали и съответно самостоятелното 
провеждане на енергоспестяващи проекти в редовните часове от страна на учителите.

 » Защо да се пести енергия в учлищата?
Енергоспестяващите проекти в училищата са необходими, за да бъдат понижени твърде 

високите разходи в сферата на околната среда и да се направи активен принос за устойчивото 
развитие. Само при около 42 000 общообразователни училища в Германия (950 от тях са в Берлин), 
във всяко училище има огромен потенциал за пестене, който не се използва:

• 80 мегаватчаса топлина на година

• 8000 киловатчаса електрически ток годишно 

• 25 тона въглероден диоксид годишно

• 5000 евро годишно

Този потенциал се отнася само до спестявания въз основа на промени в поведението 
на ползвателите. Ако се проведе енергоспестяващ проект заедно със система за финансово 
стимулиране, може да се постигне активно включване сред всички участници. Училищата са 
включени в спестяванията, например както при fifty/fifty, очевидно най-големия педагогически 
проект за околната среда в Европа. За съжаление до този момент само около 10 % от училищата 
участват в такива проекти, заради което голяма част от потенциала за спестяване в размер на 150 
милиона евро годишно и 750 000 тона въглероден диоксид годишно не се реализира. 

 » Как е структурирано изданието?
Изданието „Пестене на енергия в училище” се ориентира към учители от 5-10 клас. Отделно 

от теоретичното натрупване на знания по темата енергия, парников ефект и енергийна промяна, 
на преден план са поставени практически упражнения. С помощта на различни методи и средства, 
ориентирани към конкретното действие, децата трябва да се активизират като изследователи и да 
си набавят учебния материал самостоятелно и под формата на работа в група.
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Училищният пакет „Пестене на енергия в училища” е разделен на 4 глави

1 глава: Финансова система за стимулиране fifty/fifty Подход, важни за научаване неща

2 глава:  Учебни модули Учебни модули на различни теми с фотокопия, постери, 
допълнителна литература и допълнителна информация  
за учителите

3 глава: Допълнителни теми за пестенето на енергия в 
училищe

Представяне на типови примери с цел допълнение при 
провеждането на енергоспестяващи проекти в учлищата

4 глава: Приложения Чеклист, примерни договорки

 » Как може да запалим младите хора  
по въпросите на екологията?
Днес в училищата вече се прави много в сферата на възпитанието по отношение на 

околната среда. Практиката, както и проектите по темата са конкретни и са все по-подходящи да 
се извършват по групи. Педагогиката на катастрофите, в която големите опасности и кризи за и в 
околната среда определяха изключително съдържанието на учебните часове, не е вече подходяща 
за деца и тийнейджъри и представлява част от миналото. Училищният пакет „Пестене нa енергия 
в училище” дава възможност на учениците, както и на всички участващи учители, родители, 
училищни домакини, да участват със собствена инициатива в една положителна промяна на 
бъдещето. Така на преден план, освен предаването на конкретно знание по темата енергия и 
пестене на енергия, е поставено продуктивното оформяне, проектноориентираното учене, 
съвместното обсъждане, самостоятелното проучване и презентиране. 

 » Какви компетентности изграждат учениците?
На преден план в днешния процес на учене стои развиването на компетентности. Затова 

тук бе поставен специален акцент. Училищният пакет „Пестене на енергия в училище” дава 
възможност на учениците да се развият в следните видове компетентности.

Лична компетентност

Тя означава самостоятелно организирано действие и също така да се оценяваш сам, да се 
развиват продуктивни нагласи, ценностни системи, мотиви и представи за себе си, да се разгърнат 
собствените дарби, мотиви и намерения за достигане на резултати, и да се постигне творческо 
развитие и учене в рамките на работата и извън нея. 

• Съзнателно отношение към енергията в ежедневието

• Изграждане на поведение, което да пести енергия

•  Изграждане на позиция по въпроси от политиката на климата и енергията

•  Събуждане на убеденост и мотивация у останалите съученици и у родителите

Компетентности, ориентирани към активност и прилагане

 Под това разбираме активното и цялостно самоорганизирано действие, и неговото 
насочване към осъществяването на намерения, цели и планове – в отделния случай или за другите 
и заедно с тях, в групата, във фирмата, в организацията.
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•  Създаване, формиране и ръководство на енергийна група, както и набавяне на 
необходимите за това информации

• Изготвяне на информационни плакати и енергоспестяващи символи

•  Самостоятелно провеждане и анализ на експерименти (парников ефект)

•  Самостоятелно провеждане на изследователска работа (изготвяне и анализ на 
температурен профил на училището)

•  Работа с различни енергоизмервателни уреди

•  Практическо приложение на самостоятелно развити идеи за пестене на енергия.

Предметно-методическа компетентност

Учениците трябва да действат при решаването на проблеми от предметно-съдържателен 
характер интелектуално и физически самостоятелно. С други думи, те трябва да разрешават 
проблеми по творчески начин с помощта на специализирани и инструментални познания, 
компетентности и способности, да класифицират и анализират знанието според смисъла му.

•  Знания за енергийни единици от физиката и за химически формули

•  Познаване на енергоспестяващи уреди от ежедневието

•  Основни познания за парниковия ефект, промените в климата и опазването му

•  Придобиване на техническа основа за захранването с енергия в училище и в домакинството

•  Развиване на стратегии за проучване на потребителите на енергия в училище

•  Анализ и систематизация на данни за потреблението на енергия

•  Създаване на компютърни таблици в уърдовски или екселски формат

•  Творческо представяне на научните данни

Социалнокомуникативни компетентности

 Те обхващат комуникативното и кооперативно самоорганизирано действие, т.е. 
творческото дискутиране и групиране с останалите, поведение, ориентирано към групата и 
взаимоотношенията и развиването на нови планове, задачи и цели.

•  Представяне на резултатите от проучванията

•  Работа с училищната общност

•  Оформяне на работни процеси по време на проектната работа

•  Организиране на енергиен базар за цялото училище

 » Вписване в рамковия учебен план по физика

Стандарти по физика Специализирани познания

• Енергия

• Топлина в ежедневието – енергията винаги присъства

• Енергийни форми

• Захранване с енергия

• Алтернативни източници на енергия 

•  Експериментиране, протоколиране и анализ

•  Енергия от контакта

•  Отопление и готвене в домакинството

•  Енергията и понятието мощност

•  Топлоенергия

•  Електроенергия

•  Сметката за тока
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 » Какви интердисциплинарни подходи има?

География Трудово обучение; обществознание/ работа /  
икономика

• Глобални сценарии за бъдещето и пътища за 

устойчивото развитие на местно и глобално ниво: 

изменение на климата и влияние на човека върху 

климата; изразходване на ресурсите; актуални 

глобалнополитически проблемни места

• Икономическа дейност: връзката икономика - екология

• Домакинство и потребление: техника в ежедневието: 

техническо оборудване и употреба в ежедневието 

(трансформация на  материалите, енергията и 

информацията в техническите уреди)/технизиране в 

ежедневието/тенденции на развитие

•  Потребление и околна среда (избираем предмет): 

напр. енергиен и екологичен баланс, енергия и вода в 

училището

Химия Математика

• Въглеводороди – горива и суровини: петрол, въглища 

и природен газ, енергия от биомаса, ограниченост на 

ресурсите, слънчева енергия, възобновяеми суровини

• Парникови газове – метан, въглероден диоксид и вода: 

парников ефект, земята като парник, парникови газове 

– възникване и въздействие, кръговрат на въглеродния 

диоксид

• „Да се извлекат заключения въз основа на 

статистическите данни”: критично анализиране на 

графични статистически диаграми, представяне на 

числата в съответствие с конкретната ситуация

Етика Биология

• Международна политика – ефекти от процесите на 

глобализация

•  Екология и устойчивост

 » Изграждане на компетентности за 7-8 клас 
отвъд отделните предмети

Български език Математика

•  Представяне в медиите, ползване на медии, репортажи

•  Техники за търсене и проучване

•  Заучаване на специализирани термини

•  Създаване на специализирани текстове

•  Представяне и информиране

•  Аргументиране и обсъждане

•  Специфични задачи

•  Величини и мерни единици

•  Обобщаване на данни, анализ и осмисляне

Информатика Изобразително изкуство

• Обвързани информационни структури: интернет

• Управление и обработка на данни: таблици

•  Образно представяне

•  Комуникация и оформление на медии

•  Разбиране и осмисляне, изработване и представяне
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Първа глава:  
Начало на енергийния проект

 » Енергиен мениджмънт
Под понятието енергиен мениджмънт се разбират всички усилия на ползвателите 

за реализиране на спестявания на енергия. Енергийният мениджмънт обхваща създаването 
на работещи структури, обобщаването и анализа на информацията за разхода на енергия, 
както и разработката и прилагането на конкретни енергоспестяващи мерки. Особеното на тук 
представения подход на енергиен мениджмънт вътре в училището се състои в активната роля на 
учителите и учениците, както и в основната част от съдържанието – насочването към независещи 
от поведението и други неинвестиционни възможности за пестене на енергия. По това той се 
отличава от енергийния мениджмънт на общините и на други наети за тази цел изпълнители от 
сферата на услугите. Последните виждат задачата си по-скоро в надзора над потреблението и в 
провеждането на инвестиционни мерки. Разбира се, двата подхода могат да бъдат комбинирани, 
посредством което могат да бъдат постигнати допълнителни спестявания.

Често в тази връзка се дава израз на аргумента, че техническите подобрения са 
предпоставка за пестящо енергия поведение. Но принципно във всички сгради са възможни 
спестявания, основани върху поведението на ползвателите. Чрез изграждането на ясна 
организационна структура ще последва оптимална организация вътре в училището, както и навън 
(напр. към спонсори, държавни служби, външни експерти, медии). Ядрото на училищния енергиен 
мениджмънт е екипът за изпълнение на проекта. Той е отговорен за координацията на всички 
усилия за пестене на енергия в училището. Успехът на енергийния мениджмънт същностно зависи 
от това, колко ползватели могат да бъдат приобщени към него. Въможно най-много ученици могат 
да бъдат привлечени чрез: 

•  Отговорници за енергията  
в класовете

•  Интегриране на енергоспе-
сяващия проект в обучение-
то по отделните предмети

•  Обучение по темата енер-
гия извън рамките само на 
един предмет

•  Енергоспестяващи седмици

•  Енергийни проекти на про-
ектни дни и в рамките на 
училищи състезания

С тази структура се пре-
следва целта, енегийният менидж-
мънт да се превърне в интегрална 
част от училищното ежедневие и да 
се спечели широка подкрепа и при-
емане от страна на всички групи от 
ползватели.

Създаване на енергиен екип >>

Родители

домакин

учители

училищно 
ръководство

външни 
ползватели, 

напр. клубове

училище

ученици
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 » Създаване на енергиен екип
Въвеждането и прилагането на енергиен мениджмънт изисква съвместни действия, 

актвност и мотивация. При това се включват не само учителите и учениците. 

Следният кръг от лица трябва да бъде мотивиран за съвместна работа на проектния екип, 
който да поеме координацията на енергийния мениджмънт:

•  Ангажирани учители

•  Отговорникът по поддръжката/училищният домакин

•  Ученическото представителство

•  Представителите на общината

•  Външни експерти (енергийни консултанти, институти по околната среда)

Колкото повече хора се заинтересуват от проекта, тълкова по-бързо и по-добре  
ще бъде извършена качествена работа. 

Ръководството се поема от учител, който освен специализирани познания да покаже и 
необходимата ангажираност. Тъй като тази дейност изисква значителна времева инвестиция, тя 
би следвало да се подкрепя чрез доброволни допълнителни усилия. Също и училищният домакин 
решаващо допринася за успеха на проекта.

Тъй като той се грижи за организа-
ционните въпроси на училището, от упра-
влението, надзора и поддръжката на сград-
ната техника до надзора на почистващия 
персонал, той най-добре познава техниче-
ския живот вътре в училището. Домакинът 

не бива да бъде изолиран в качеството си на сътрудник при пестенето на енергия. Съществено 
значение има неговата готовност да сътрудничи.

Тъй като в крайно редки случаи проектната група ще разполага със специализираното 
ноухау, общината следва да се погрижи за квалифицирано ръководство по специализираните 
въпроси. Последното може да се осигури или чрез институцията, отговаряща за управлението на 
енергията, или чрез външни експерти. 

Проектният екип координира енергийния мениджмънт в училището и конкретно се заема 
със следните задачи:

• Запознаване със ситуацията на захранване на училището с енергия - Енергийна обиколка, 
установяване и оценка на потреблението на енергия

•  Установяване и наблюдение на стойностите на електромерите и водомерите

•  Идентиифицране на възможности за пестене на енергия и изготвяне на списък с мерки

•  Прилагане на енергоспестяващите мерки и съответно предаване на предложения за 
инвестиционни мерки към общината

•  Организиране на проекти с цел прилагането на енергоспестяващите мерки за проектни дни

•  Подготовка на енергоспестяващи седмици

•  Обучение на отговорници по енергията в класовете

•  Изготвяне на плакати за потреблението на енергия, реализираните мерки, резултатите от 
пестенето

Домакинът е на място в училището  
и по време, когато учениците  
и учителите не са в там!
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 » Отговорници по енергията в класове
Препоръчително е да се изберат отговорници по енергията във всеки клас. Те ще поемат 

различни задачи, както вече наличната грижа за таблото или за дневника. Това означава:

•  Да се проветрява с пълно отваряне на прозореца

•  Регулиране на температурата (боравене с термостатите)

•  Да се гаси осветлението в междучасията и след часовете

•  Отделните лампи да се включват само при нужда, ключовете съответно да се обозначат

•  Да се гасят ненужните електрически уреди

•  В енергийния екип да се направят предложения за други енергоспестяващи мерки.

Най-добре ще е, отговорниците по енергията от различните класове редовно да обменят 
опит помежду си, за да обсъждат проблемите и натрупания опит. Така ще се осигури потокът на 
информация между отделните класове.

Втора глава: учебни модули

Втората глава се занимава с конкретното прилагане на енергоспестяващ проект в училище. 
Главата е разделена на три теми, които се състоят от множество модули. Всяка тема започва с кратко 
въведение в предвидените учебно съдържание, методи и средства. С цел подготовка на часа се 
представя, с какви предварителни знания следва да разполагат учениците, за да могат да работят 
с учебния материал, както и каква подготовка следва да бъде предприета от страна на учителя. 
Може да се работи поотделно с модулите или те да бъдат свързани в часа. Модулното групиране 
позволява избор на учебни материали според актуалното ниво на знания у учениците и съответно 
времевите и специализираните представи и предписания за учебния час. Модулите са изградени 
под формата на таблица, също като при планирането на протичането на учебен час. В детайл се 
обясняват работните стъпки и методи за предаване на учебния материал и се формулират учебни 
цели. Освен това се дава информация за материали, средства, време и предмети. Съответните 
образци за фотокопия за работните листи, слайдове, постери и информации за учителите се 
намират след описанието на модулите. В края на всяка тематична единица подробно се описва 
определеното за предаване специализирано съдържание, така че и незапознати с предмета 
учители да могат да се подготвят за часа.
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Тема 1: 
Въведение в темата 
Пестене на енергия в училище  

Тематична област 1 следва да изпълни два типа задачи. От една страна учениците 
натрупват задълбочени познания по темите кръговрат на въглерода, парников ефект, промени в 
климата и опазване на климата, от друга те следва да развият позиция по въпроси, свързани с 
климатичната и енергийната политика. Дългосрочната цел е младите хора да бъдат мотивирани 
към отговорно отношение към енергийните ресурси и да им бъдат демонстрирани индивидуални 
възможности за действие. 

Подготовка:
•  Модул 1-03 Екперимент с парниковия ефект: предния ден да се събере пръст, която да се 

постави на топло място, за да не е студена (преди всичко през зимата).

•  Модул 1-06 Екскурзия: избиране на възможна цел за посещение (напр. технически музей) 
и определяне на ден и час

Учебни цели на тематичната област: 
•  Учениците да се запознаят с химичните характеристики на най-важните парникови газове, 

да могат да обяснят парниковия ефект и да преценят последиците на земното затопляне 
за човека и природата.

•  Да се занимават с мерки за опазване на климата на различни нива (политическо, 
икономическо, техническо, лично) и да преценят тяхната ефективност. 

•  Да могат да разграничават между електрическа мощност и енергия и да изчисляват 
физически единици.

•  Да развият представа за енергийни количества въз основа на практически примери и 
измервателни дейности.

 » Модул 1-01 Форми на енергия

Време 
и предмет

Дейности и методи Материал 
и медии

30 мин. 

физика, 

химия 

Този модул служи за навлизане в темата пестене на енергия в училище. В 

разговора между учителя и учениците се пита за различните носители на енергия. 

Учителят да напише отделните носители на енергия на дъската в различни 

цветове, и да ги раздели на изкопаеми и възобновяеми. Като трета категория 

тук се появява употребата на енергията. Така може да се създаде връзка между 

носителите и потреблението на енергията (нефт —> топлина; водна енергия  —> 

електричество)

Картина Т1-01 

Виж стр. 23
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 » Модул 1-02 Разграничение между енергия и мощност

Време 
и предмет

Дейности и методи Материал 
и медии

10 мин. 

физика, 

химия

След кратко въведение за разликата между енергия и мощност (вж. списъка с 

обяснения) учениците да наредят на дъската различни описания (написани на 

листчета хартия) към тези две категории. След това те получават картончета с 

единици във вата или киловатчаса, които да подредят към съответните описания. 

Една група от ученици да обработва сферата на енергията, другата – тази на 

мощността. Резултатите ще се разберат с помощта на ключ и ще бъдат поправени 

на дъската. Листчетата хартия и картончетата трябва да бъдат приготвени 

предварително. Като вариант може да бъде използван и работният лист. Първата 

стъпка, подреждането към енергията или мощността, ще отпадне при този 

вариант. След това списъкът с обясненията може да бъде раздаден на учениците и 

да бъде минат точка по точка заедно с тях.

Работен лист 1-02, 

виж стр. 25

 

 » Модул 1-03 Парников ефект

Време 
и предмет

Дейности и методи Материал 
и медии

10 мин. 

физика

 

С помощта на картина на дъската ще бъде обяснено, как функционира 

естественият парников ефект. Учителят задълбочава знанията за парниковия 

ефект с помощта на експеримент ( —> буркан да бъде напълнен със земя и да се 

запечата с найлоново фолио. Да се измерва на всеки 5 минути температурата в 

буркана с помощта на термометър и резултатите да се записват на дъската) или с 

помощта на модел (балони и шалове) и дискутира с учениците, какви негативни 

последици върху този ефект има засиленото отделяне на въглероден диоксид и 

на други парникови газове. 

Картина Т1-03,  

виж стр. 28, 

напълнени със земя 

буркани, балон, 

термометър
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 » Модул 1-04 Кръговрат на въглеродния диоксид

Време 
и предмет

Дейности и методи Материал 
и медии

10 мин. 

физика, 

химия

Какво е въглеродният диоксид и какви ефекти упражнява? На дъската се събират 

примери, къде възниква и се свързва въглеродният диоксид. Въз основа на 

натрупаната информация кръговратът на въглеродния диоксид ще бъде обяснен 

(вж. информацията). Въз основа на ориентировъчни въпроси ще се проведе 

дискусия за причините за високата концентрация на въглероден диоксид и на 

други парникови газове в атмосферата. При това трябва да бъде направена 

връзката със произвеждането на енергия и потреблението на ресурсите. 

Учениците привнасят опита си в дискусията. 

Слайд F1-04,  

виж стр.31, 

ламинирани 

образци

 » Модул 1-05 Промени в климата и в енергията

Време 
и предмет

Дейности и методи Материал 
и медии

15 мин. 

физика, 

етика, 

политика

Какви ефекти има парниковият ефект върху климата? В сесия на мозъчна атака  

с помощта на рисуване учениците събират предварителните си познания по 

този въпрос. Получават картончета във формат А5, върху които да запишат 

последиците от промените в климата. Картончетата ще бъдат закрепени на 

дъската и ще бъдат анализирани заедно.

Картончета  

във формат А5, 

магнити

 

 » Модул 1-06 Екскурзия

Време 
и предмет

Дейности и методи Материал 
и медии

1 училищен 

ден физика, 

химия

Това, че промените в климата могат да бъдат забелязани в непосредственото 

окръжение, може да бъде узнато по време на екскурзия. Обиколки заедно с 

орга-низации или дружества за защита на околната среда по съответните места 

демонстрират последиците от промените в климата в непосредственото ни 

окръжение. 

Информационен 

лист I1-06  

виж стр. 30,  

храна, фотоапарат
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Въведение в темата пестене 
на енергия в училище –  
информации за учителите

 » Модул 1-01 енергийни форми

Разграничава се между първична и вторична или между първична, крайна и полезна 
енергия. Към първичната енергия се числят всички суровини с естествен произход, които се 
употребяват за създаване на енергия, като изкопаеми горива (петрол, природен газ, каменни и 
лигнитни въглища, нефтени шисти, битумни пясъци), ядрени горива (уран, торий) и възобновяеми 
енергии (слънце, вятър, вода, биомаса, геотермична енергия, приливна енергия). Освен 
геотермичната, приливната и ядрената енергия, енергийните носители на земята са със слънчев 
произход (съхранена слънчева енергия). Вторичната енергия възниква като резултат от процес 
на промяна на първичните енергийни носители. Към нея се числят въглищнте продукти (кокс, 
брикети), продукти от нефтени масла (бензин, мазут, керосин), газови продукти (коксов газ, 
рафинериен газ), електричество и централно отопление. Като крайна енергия се определя 
енергията, която се вкарва в употреба от ползвателите (вторична енергия и директно ползваема 
първична). Полезна енергия е фактически потребяваната от крайния ползвател енергия: топлина, 
светлина, мощност, потребителско електричество. В Германия фактически ползваната енергия в 
момента възлиза на 1/3 от употребяваната първична енергия.

Към енергийните форми се числят механическа енергия (кинетична или двигателна 
енергия, потенциална енергия), термична или топлинна енергия, електрическа енергия, химична 
енергия, ядрена енергия и електромагнетична или енергия на излъчването.

 » Модул 1-02 Разграничение енергия и мощност

Като енергия (Е) се обозначава способността на тела да извършват работа. При 
извършването на работа се пренася енергия от едно тяло върху друго или тя се превръща в други 
енергийни форми. 

Формула: E = P x t z.B. E = 2 kW x 3 h = 6 kWh

Единици: джаул (J), килоджаул (kJ), ватсекунда (Ws), ватчас (Wh), киловатчас (kWh)

Превръщане: 1 J = 1 Ws, 1 kWh = 3.600 kJ

Мощността (P) е извършената към момента работа. Тя описва усилието, което трябва да 
бъде предприето, за да се извърши нещо.

Формула: P = E / t (за E = const.) напр. P = 6 kWh / 3 h = 2 kW

Единици: джаул на секунда (J/s), ват (W)

Превръщане: 1 W = 1 J/s
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В една затворена система количеството енергия остава постоянно, тя не се губи, а се 
превръща от една форма в друга. Този принцип на запазването на енергията същевременно е 
първият принцип на термодинамиката (учение за топлината). Според принципа за обезценяването 
на енергията обаче енергетичната полезна стойност може да намалее, тъй като посоките на 
превръщането на енергия не са с еднаква стойност. Енергия в подредена форма (механична 
енергия) може да бъде преобразувана напълно в енергия в по-малко подредена форма (топлина). 
В обратната посока превръщането функционира само частично, защото топлинната енергия не се 
преобразува напълно в механична (втори принцип на термодинамиката). Когато на разговорен 
език става дума за „загуба на енергия”, то с това се има пред вид неизползваната част от енергията 
при енергийното преобразуване, напр. загряването, което възниква при работата на мотора. 
Колкото по-ефективно е преобразуването на енергия (по-нисък разход на енергия при еднаква 
енергийна услуга), толкова по-висока е също така степента на ефективност е съответно по-ниска 
е загубата на енергия. 

Разграничава се между първична и вторична или между първична, крайна и полезна 
енергия. Към първичната енергия се числят всички суровини с естествен произход, които се 
употребяват за създаване на енергия, като изкопаеми горива (нефт, природен газ, каменни и 
лигнитни въглища, нефтени шисти, битумни пясъци), ядрени горива (уран, торий) и възобновяеми 
енергии (слънце, вятър, вода, биомаса, геотермична енергия, приливна енергия). Освен 
геотермичната, приливната и ядрената енергия, енергийните носители на земята са със слънчев 
произход (съхранена слънчева енергия). Вторичната енергия възниква като резултат от процес на 
промяна на първичните енергийни носители. Към нея се числят въглищнте продукти (кокс, брикети), 
продукти от нефтени масла (бензин, мазут, керосин), газови продукти (коксов газ, рафинериен 
газ), електричество и централно отопление. Под крайна енергия се определя енергията, която 
се вкарва в употреба от ползвателите (вторична енергия и директно ползваема първична). 
Полезната енергия фактически потребяваната от крайния ползвател енергия: топлина, светлина, 
мощност, потребителско електричество. В Германия фактически употребяваната полезна енергия 
в момента възлиза на 1/3 от използваната първична енергия. 

Към енергийните форми принадлеждат механична енергия (кинетична или двигателна 
енергия, потенциална енергия), термична или топлинна енергия, електрическа енергия, химична 
енергия, ядрена енергия и електромагнетична или енергия на излъчването.

 » Модул 1-03 Парников ефект

Парниковите газове или газовете, които оставят следи, са важни за живота в качеството им 
на естествена част от атмосферата. Освен въглеродния диоксид (CO2) към тях се числят метанът 
(CH4), диазотният оксид (N2O) или райски газ, хлорфлуорвъглеродът (FCKW), озонът (O3) и водните 
изпарения (H2O). Парниковите газове се държат като газова обвивка на парник за растения. Те до 
голяма степен пропускат късите вълни на слънчевото лъчение на земната повърхност, абсорбират 
обаче дългите вълни на земното лъчение и по този начин предотвратяват топлината на слънчевите 
лъчи да бъде отразена обратно в Космоса. Без този естествен парников ефект земята би била ледена 
пустиня с глобална средна температура от -18°С вместо 15°С. Повишаването на температурата с ок. 
33°С се дължи до 2/3 на водните изпарения и до 21% на въглеродния диоксид. Останалата част се 
пада на другите парникови газове и аерозолите. Въпреки че частта на парниковите газове е много 
малка, те влияят решаващо на климата чрез химичните и физическите си свойства. Ако тяхната 
концентрация нарасне, това ще засили парниковия ефект и ще доведе до глобални и регионални 
климатични промени. През последните 35 години причинените от човека емисии на парникови 
газове са се покачили с около 70 %. Повишаващата се концентрация на газовете чрез производство 
на енергия, трафик, индустрия, изсичания, селско стопанство и др. довежда до неестествено 
затопляне на земната повърхност с дълготрайни последици за климата ни. Говори се за изкуствен, 
причинен от човека или антропогенен парников ефект, чиито последици могат да бъдат спрени 
само чрез масивно намаляване на парниковите газове. Със 64% въглеродният диоксид има най-
голям дял към антропогенния парников ефект, следват метанът с 20%, хлорфлуорвъглеродът с 
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10% и диазотният оксид с 6%. Озонът не се изхвърля директно, а възниква като следствие, напр. 
при изгарянето на изкопаеми енергийни носители. Също инверсионните следи и емисиите на NOx 
(азотни оксиди) на самолетите имат засилващо влияние върху парниковия ефект. Антропогенният 
ефект на водорода е все още нисък, но заради глобалното покачване на температурите (изпарения) 
ще се повишава. Обратното въздействие имат емисиите серен диоксид (SO2). Те оказват охлаждащ 
ефект и с това частично компенсират покачването на температурите, като аерозолите (като 
например серните частици) намаляват пропускливостта на атмосферата за слънчевото лъчение. 

Емисии на парникови газове в Германия

Над 80% на емисиите на парникови газове в Германия са обусловени от енергията. Голям 
дял има изгарянето на лигнитни и каменни въглища с цел производство на енергия. Графика 1 
показва, как емисиите в Германия са разделени по сектори. Графика 2 илюстрира тенденцията в 
емисиите на най-важните парникови газове от 1990 до 2007 г. Вижда се, че атмосферните емисии 
са могли да бъдат намалени след 1990 г. Отговорни за това са политическите мерки по въпросите 
на климата в индустрията, селското стопанство и домакинствата: прилагането на ефективни 
технологии, развиването на възобновяеми енергии с помощта на закона за възобновяемите 
енергии (EEG) и прокарването на енергоспестяващи мерки (енергийна ефективност, възобновяеми 
енергии, пестене на енергия).

Дялове на изходните категории в немските емисии  
на парникови газове (изчислено в CO2-еквиваленти) 2007 г. 

 

 Тази и следващата графика се базират върху съответните графики във –> Федералната агенция по околната 
среда, национални таблици с тенденции на немското отчитане на атмосферни емисии след 1990 г., развитие  
на емисиите 1990-2007 (последно положение 12.11.2008).

Общо 956,8 млн. тона  
в CO2-еквиваленти 

Енергийно обусловени емисии 80,9%

Ползване на земята, промяна в ползването  
на земята и горско стопанство 0,1%

Употреба на продукти  
и препарати за разграждане 0,3%

Управление на отпадъците 1,2%

Селско стопанство 5,4%

Индустриални процеси 12,1%
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Тенденция в емисиите на шестте упоменати в протокола от Киото парникови газове в 
Германия според изходните категории Модул 1-04 Кръговрат на въглеродния диоксид

 » Модул 1-04 Кръговрат на въглеродния диоксид

Въглеродният диоксид (CO2) е безцветен газ, който не гори и е важен продукт на 
обмяната на веществата. С концентрация от около 0,04% той е естествена част от въздуха. В 
тази си концентрация той не е токсичен. Под -78,5°С той е под формата на сух лед. Освен това 
реагира с вода във въглеродна киселина. Въглеродният диоксид има естествени, както и в далеч 
по-малка степен антропогенни източници. Той се съхранява като въглерод преди всичко в горите, 
моретата, почвите и камъните, както и във въглищата, природния газ и петрола. Една част се връща 
обратно във въздуха под формата на въглероден диоксид, например при гниенето на растенията, 
при горските пожари или избухванията на вулканите (геологичен кръговрат на въглерода). 
Допълнително огромни количества въглероден диоксид възникват при изгарянето на въглища, 
газ и нефт в електроцентрали, фабрики, парното отопление и девигателите на колите.

Кръговратът на въглерода е един от най-важните природни кръговрати, защото той 
транспортира важния за живота въглерод между почвата, водата и въздуха. Всички животински 
и човешки организми произвеждат въглероден диоксид, койте се поема от растенията и се 
преобразува в кислород и въглерод (фотосинтеза). Кислородът попада във въздуха, докато 
въглеродът се съхранява в растенията. От своя страна хората и животните поемат въглерод чрез 
растителната храна, изгарят го с кислород и така придобиват енергия. Кръгът се затваря. 
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 » Модул 1-05 Промени в климата и енергийна промяна

Промените в климата са предизвикани предимно от човека, те не могат да бъдат обяснени 
единствено с естествени причини. До това заключение достига също Междуправителствения 
комитет по изменение на климата (IPCC) , който е създаден от програмата за околна среда на ООН 
и от световната организация за метеорология, в своя доклад за климата през 2007 г. От началото 
на индустриализацията концентрацията на въглероден диоксид се е покачила с около 30% до 387 
ppm (през последните 420 000 години тя никога не е надхвърляла 290 ppm). Концентрацията на 
метан даже се е покачила със 140%. Последиците на земното затопляне върху човека и природата 
са разностранни и комплексни (вж. графиката). Чрез положителната обратна връзка на много 
места ефектите допълнително се засилват. На интернет-страницата на института за прогнози в 
околната среда (www.upi-institut.de) взаимозависимостите подробно се описват. Препратки към 
друга литература се намират в списъка с източници.

 

Въздействие на парниковите газове

Източник: графиката се базира на графиката на института UPI

Само ако успеем до 2020 г. да въведем промяна в тенденцията на развитието на емисиите 
(което е технически възможно), последиците от промените в климата ще могат да бъдат 
ограничени. За тази цел е необходима радикална промяна в енергията. Енергийната промяна 
трябва да обхваща три компонента (трите Е): енергийна ефективност, възобновяеми енергии и 
енергоспестяване. Най-вече индустриалните държави в качеството им на главни причинители са 
призовани да действат, за да предотвратят покачване на температурата над критичната стойност 
от 2°С. За да се постигне това, те трябва да намалят емисиите си до 2050 г. с 50-80%, защото 
парниковите газове остават с години в атмосферата и много бавно се разграждат. Една трета от 
емисиите на въглероден диоксид ще продължи да упражнява въздействие след 100 години, след 
1000 години количеството им ще възлиза все още на една пета. Но и новите индустриални и така 
наречените развиващи се страни трябва да пренастроят снабдяването си с енергия с помощта на 
индустриалните държави. Картина Т1-01: енергийни носители и употреба на енергия
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Навлизане в темата със следните 
въпроси:

Енергия и пестене на енергия. Защо въобще е необходимо да се пести енергия?

Възможни отговори: за да се спестят пари, за да се спаси климатът, заради парниковия 
ефект

Какви енергийни форми същестуват? Къде употребяваме енергия?

Първична енергия Крайна енергия
Изкопаеми носители на енергия Възобновяеми носители на енергия Полезна енергия
Газ Вода Топлина (парно отопление)

Въглища (лигнитни и каменни) Слънце Електричество (телевизор, телефон, 

светлина и пр.)

Нефт Вятър Движение (автомобил, ходене ...)

Ядрени енергийни носители  

Атомна енергия

Биомаса (дървесен материал, растения)

Земна топлина

 
Употреба след преобразуването на енергията:
Газ –> електричество + топлина    Атомна енергия –> електричество
Въглища –> електричество + топлина  Вода –> електричество
Петрол  –> топлина     Слънце  –> електричество + топлина
Вятър –> електричество     Земна топлина–> топлина
Биомаса –> електричество + топлина

В началото да се нанесат отговорите на учениците в три колонки, както е горе.
Да се поставят заглавията според отговорите на учениците и да се обяснят. Ако е спомената  
атомната енергия, тя да се постави на отделно място, тъй като при нея не става дума нито за 
изкопаема, нито за възобновяема енергия. 
В последващия разговор енергийният носител може да бъде поставен във връзка с употребата.

Възобновяеми: енергийни носители, които не се изчерпват и винаги са на 
разположение или съответно винаги се натрупват отново.

Изкопаеми: твърдите горива са като фосилите (вкаменелостите) от праисторически 
времена, които са възникнали от пресовани остатъци от растения. Всички те съдържат 
въглерод, който растенията тогава са свързали. Въглеродът съдържа енергия, която 
може да бъде освободена чрез изгаряне.

Преход към темата парников ефект:
С какво трябва да бъде изгорен въглеродът, за да се освободи енергия (топлина)? 

(Какво се случва, когато се постави чаша над пламъка на свещта? Какво липсва?). Отговор: 
кислород (въздух)

С      +  О2               =  СО2
Въглерод                +  кислород  =  въглероден диоксид

Всички със сигурност са чували за въглеродния диоксид. Той е така наречен парников  
газ и е същностно отговорен за антропогенния парников ефект. Той възниква винаги 
тогава, когато се изгаря богат на въглерод материал, най-вече растения. При тази 
реакция се освобождава енергия.
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Работен лист 1-02: енергия  
и мощност
Под енергия (Е) се обозначава способността на телата да извършват работа. При 

извършването на работа енергията се пренася от едното тяло върху другото или се преобразува в 
други енергийни форми. Затова енергията е работа, умножена по време.

Формула: E = P x t z.B. E = 2 kW x 3 h = 6 kWh

Единици: джаул (J), килоджаул (kJ), ватсекунда (Ws), ватчас (Wh), киловатчас (kWh)

Превръщане: 1 J = 1 Ws, 1 kWh = 3.600 kJ

Мощността (Р) е извършената към момента работа. Тя описва усилието, което трябва да 
бъде предприето, за да се извърши нещо.

Формула: P = E / t (за E = const.) напр. P = 6 kWh / 3 h = 2 kW

Единици: джаул на секунда (J/s), ват (W)

Превръщане: 1 W = 1 J/s

Задача: Кое се нуждае от колко вата (W) мощност? Кое потребява и съответно произвежда 
колко ватчаса (Wh) енергия? Подреди единиците с помощта на стрелки и пресметни стойността на 
ватовете и съответно ватчасовете в съответните единици.

Мощност

Експресен влак 20W kW
Компютър 200 W kW
20 кв.м. фотоволтаична инсталация 2000 W kW
Спящо бебе 20 000 W kW
Голяма топлинна станция 2 000 000 W kW
Газово турбинна електроцентрала 20 000 000 W kW
Проточен бойлер 200 000 000 W kW
Дизелов генератор 2 000 000 000 W kW

Енергия

Пътуване с кола Берлин-Бон 20 Wh kWh

Гледане на телевизия за 10 мин. 200 Wh kWh

Движение на един човек за един ден 2000 Wh kWh

Слънчеви лъчи върху  

футболно игрище за един ден

20 000 Wh kWh

7 въглищни брикети 200 000 Wh kWh

Съдържанието на 40 петролни резервоара 2 000 000 Wh MWh

Полет Берлин-Анкара 20 000 000 Wh MWh

Фотоволтаичен парк за година 200 000 000 Wh MWh

Лампа за 4 часа 2 000 000 000 Wh GWh
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Работен лист 1-02: енергия и мощност

 » Ключ: енергия и мощност

Мощност

Спящо бебе 20 W 0,02 kW

Компютър 200 W 0,2 kW

20 кв.м. слънчев панел 2000 W 2 kW 

Проточен бойлер 20 000 W 20 kW

Дизелов генератор 2 000 000 W 200 kW

Голяма топлинна станция 20 000 000 W 2 MW

Експресен влак 200 000 000 W 20 MW

Газово турбинна електроцентрала 2 000 000 000 W 200 MW

 
Енергия

Гледане на телевизия за 10 мин. 20  Wh 0,02 kWh

Светеща лампа за 4 часа 200 Wh 0,2 kWh

Движение на един човек за един ден 2000 Wh 2 kWh

7 въглищни брикети 20 000 Wh 20 kWh

Пътуване с кола Берлин-Бон 200 000 Wh 200 kWh

Фотоволтаичен парк за една година 2 000 000 Wh 2 MWh

Слънчеви лъчи върху футболно 

игрище за един ден

20 000 000 Wh 20 MWh

Полет Берлин-Анкара 200 000 000 Wh 200MWh

Съдържанието на 40 резервоара с петрол 2 000 000 000 Wh 2 GWh
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Работен лист 1-02 с информация: 
енергия и мощност

 » Разликата между енергия и мощност
Мощността може да бъде измерена към всеки произволен момент, докато 

енергията се измерва за определен период, напр. секунда, час или година. 

 » Единицата киловатчас, представена нагледно

Ето няколко примера, на какво ползвателско въздействие отговаря един киловатчас, 
когато няма загуби на енергия. 

Нуждаем се от един киловатчас, за да:
•  Вдигнем маса с тегло 1 тон на височина от 367 метра

•  Да затоплим 9,5 литра вода от 10°С до точката на кипене

•  Да напълним бутилка с вместимост от около 30 литра с въздух под налягане от 200 бара

•  Да засилим 1 тон маса от 0 до 85 метра в секунда  (= 305 км.ч.)

Къде е налична 1 киловатчас енергия?
•  приблизително един докрай зареден акумулатор за дизелов автомобил  (85 ампер-часа)

•  приблизително 0,1 литра бензин или дизел

•  приблизително 0,25 кг. дърва за горене

•  приблизително. 0,13 кг. каменни въглища

•  приблизително 0,09 куб.м. природен газ

 » Коефициент на полезно действие при преобразуването на енергията

Според коефициента на полезно действие при преобразуването на енергията за 
производството на един киловатчас полезна енергия трябва да бъде употребена съответно повече 
енергия. По настоящем коефициентите са:

• Производство на топлина: 90-100%

• Мотори на превозни средства: 20-45 %

• Големи водни турбини: до над 90%

• Водни мелници: 70%

• Човешката мускулатура: 10-20%

• Електромотори: 70-90%

• Лампи: 5 %

• Енергоспестяващи лампи: 15%

• ТЕЦ на въглища: ок. 45%

• АЕЦ: приблизително 40 %

• Топлинна станция: 80-90%

• Соларни клетки: 10-18%

Коефициент на полезно действие

Коефициентът на полезно действие описва 
отношението между вложена и употребена 
енергия. С други думи, той показва колко 
процента от вложената енергия могат да 
бъдат ползвани след преобразуването в 
други енергийни форми. Пример: лампите 
ползват само 5% на вложения ток за светлина. 
Останалите 95% се предават на околната 
среда под формата на топлина.
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Илюстрация 1-03 Парников ефект
 » Предложение за работа на дъската относно парниковия ефект

Графиките се рисуват една след друга на дъската и могат да бъдат обсъдени с учениците 
както следва.

1. Земното кълбо без атмосфера: на дъската е 
представена Земята без атмосфера. В това 
състояние щеше да бъде студено -18 градуса и 
само поради тази причина нямаше да е възможен 
животът. Слънчевите лъчи щяха да достигат 
земната повърхност и изцяло да бъдат отразявани 
обратно в Космоса. 

2. Естествен парников ефект: в центъра на дъската 
се нарисува атмосферата около второто земно 
кълбо и се добавя думата „атмосфера”. В тази 
въздушна обвивка се поставят точки за газовите 
частици и с учениците се провежда разговор за 
химичния състав на въздуха. Случаят е удобен, да 
се употребят знаците на формулите за газовете 
при изписването на дъската и парниковите газове 
да бъдат маркирани в друг цвят:

O2 = 78 %, N2 = 21 %, H2O = колебливо, до 3 %, CO2 = 387 ppm (=0,0387 %),

Благородни газове = 26 ppm, CH4 = 1,8 ppm N2O = 0,32 ppm, O3 = 0,01 до 0,1 ppm,

FCKW = 0,001 ppm)

При обясняването на парниковия ефект може да бъде направено сравнение с парник. 
Слънчевите лъчи проникват през атмосферата и се преобразуват и отразяват на земната 
повърхност под формата на топлинни лъчи. Една част се запазва в атмосферата. Парниковите 
газове предотвратяват обратното лъчение. Посредством състава (концентрацията) на парникови 
газове в атмосферата на Земята имаме средна температура от + 15°С. Трябва да бъде обянено на 
учениците, какво се има пред вид тук под „средно”. Например през ледниковия период глобалната 
средна температура е възлизала само на 9°С.

слънчева светлина

-18 °C

слънчева светлина

Земя

15 °C

Земя

Атмосфера
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15,8 °C

Земя

3. Антропогенен парников ефект: в третата рисунка 
на дъската се нарисуват доста повече газови 
частици, за да се представи засиленото изхвърляне 
на въглероден диоксид и други парникови 
газове от страна на хората. Посредством крайно 
засиленото изгаряне на въглерод (напр. при 
производството на енергия) концентрацията 
на въглроден диоксид в атмосферата се 
повишава. Това от своя страна води до ефекта, 
че атмосферата става по-непропусклива за 
обратното излъчване на топлина, заради което 
глобалната средна температура постъпателно се 
повишава. В рамките на последните 100 г. само 
тя се е покачила с около 0,8°С. Това глобално 
затопляне вече води до климатични промени, 
които могат да бъдат наблюдавани и измервани.

Водещи въпроси за обсъждането

•  С какво може да се обясни завишената концентрация на парникови газове в атмоферата?

•  Колко дълго отделните парникови газове остават в атмосферата? Колко бързо се разграждат?

•  В каква връзка се намират парниковият ефект и потреблението на енергия?

•  С какво може да се обясни завишеното потребление на енергия по целия свят?

•  От колко енергия се нуждае човекът?

•  Какви енергийни ресурси има на земата? Как се използват? Как са разпределени? 
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I1-06: Информации за възможни 
цели за посещение

 » Технически музей в Берлин
      www.dtmb.de

 » Потсдамски институт за изследване на климата
     www.pik.de

 » Местна служба по околната среда Бранденбург
     www.mluv.brandenburg.de

 » Зелени места за учене в Берлин
     www.stiftung-naturschutz.de/gruene_lernorte/uebersicht.php

 » Биосферен резерват Шорфхайде-Хорин
     www.schorfheide-chorin.de

 » Природен надзор Бранденбург
     www.naturwacht.de

 » Горски соларен дом Еберсвалде
     www.waldsolarheim.de

 » Екологична инициатива Берлин
     www.oekowerk.de

 » Портал по околната среда на град Берлин
     www.berlin.de/umwelt/aufgaben/natur-gruene-lernorte.html

 » Институт за метеорология в Свободия университет (Берлин)
     www.met.fu-berlin.de

CH4
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CO2
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CH4

N2O
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CO2

N2O

CO2

N2O

CO2 CO2CH4
CH4
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Илюстрация 1-04:  
Въздействие на парниковите газове

Групова задача: Представете въздействието на парниковите газове под формата на 
графика

1. Изрежете картинките, текста и стрелките

2. Залепете картинките със съответните надписи на земното кълбо

3. След това подредете стрелките, при това внимавайте за посоката (нагоре: изхвърлане 
на..., надолу: поемане на...).

4. Проверете резултата с помощта на ключа. Чак след това залепете стрелките

CH4

N2O

CO2

CO2

CH4

N2O

FCKWH2O

CO2

N2O

CO2

N2O

CO2 CO2CH4
CH4

CH4

Müll

Brandrodung

Müll

Reisanbau

Zunahme 
der Wasser
verdunstung

Gewässer

Verkehr

Wald

Kraftwerke und
Industrie

Gewinnung fossi 
ler Brennstoffe

Chemie

ViehhaltungГора Животновъдство
Горене  

на горски площи

Увеличаване на 

водните изпарения

Електроцентрали  

и индустрия
Боклук

Води

Химия Засаждане на ориз

Трафик

Добив на изкопаеми 

горива
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Световният съвет  
по климата (IPCC) обяснява:  
3 тона емисии на въглероден диоксид средно 
на глава от населението за целия свят 
биха били приемливи, за да се ограничат 
последиците от промените в климата до 
покачване на темературата с 2°С. Преди 
всичко индустриалните държави значително 
превишават тази граница.
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Световният съвет по климата (IPCC) 
обяснява: 3 тона емисии на въглероден 
диоксид средно на глава от населението  
за целия свят биха били приемливи,  
за да се ограничат последиците от 
промените в климата до покачване 
на темературата с 2°С. Преди всичко 
индустриалните държави значително 
превишават тази граница.
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Тема 2: Енергията в училище

В тази тематична област учениците ще станат енергийни експерти. Те се информират за 
захранването на училщето с енергия, разучават как се разпределя енергията и къде има нужда от 
нея, анализират възможности за пестене на енергия и развиват енергийни концепции. Те скицират 
указания за всички останали ползватели на сградата и действат активно, като самостоятелно 
провеждат енергоспестяващи мерки (уплътняване на прозорците, уплътняване на таванското 
помещение и пр.). 

Подготовка

•  Модул 2-01 поведение на ползвателите: ламинатор, ножици, картон

•  Модул 2-02 енергийна обиколка: уговорка с домакина за енергийната обиколка и 
посещението на парното помещение

•  Модул 2-03 измерване на енергията, температурен профил и изследване на енергията: 
осигуряване на следните измервателни уреди: луксомер, уреди за измерване на тока, 
секунден термометър. Стиковане с домакина за посещенията на отделните помещения. 
Най-подходящ е началният комплект за пестене на енергия в училищата, който може да 
бъде получен на www.ufu.de

•  Модул 2-05 технически мерки: набавяне на материалите в сътрудничество с външен 
консултант и училищната управа.

Учебни цели на тематичната област:
•  Учениците знаят как да се държат адекватно по отношение на енергията.

•  Учениците могат да използват различни енергоизмервателни уреди: луксомер, уред за 
измерване на тока, секунден термометър.

•  Те разбират как става захранването на училището с енергия, получават познания за 
парното отопление, за потреблението на ток и вода, знаят кои енергийни носители се 
вкарват в употреба и как се разчитат енергийните данни.

•  Научават се да работят на базата на постиженията на науката: специализирани проучвания, 
събиране и анализ на данни, систематизация и класификация на данните (под формата на 
таблици), анализ на резултатите според установени критерии и пр.

•  Анализират разхода на енергия в отделни помещения и сравняват резултатите.

•  Представят резултатите от енергийното проучване нагледно, по същество и разбираемо 
за останалите.

•  Разпознават потенциал за спестяване на енергия и развиват приложими идеи за 
енергопестене.

•  Развиват представа за това, колко въглероден диоксид и енергийни разходи могат да 
спестят в училището чрез енергоспестяващи мерки.

•  Ангажират се за опазването на климата в училище, като прилагат собствените си 
предложения за пестене на енергия и мотивират също други членове на училището да 
постъпват отговорно (дългосрочна цел).
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 » Модул 2-01 поведение на ползвателите

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

20 - 45 мин. 

изобра- 

зително 

изкуство,  

немски език, 

физика

Учениците изработват след теоретично въведение табели с указания, за да 

насочат останалите ползватели на училището към правилното поведение 

на ползвателите и за да дадат точните указания на подходящите места. Към 

това се прибавят лепенки за ключовете на лампите, указания за правилното 

проветряване и отопляване.

Образец за 

преснимане 2-01 

за ползвателското 

поведение  

(виж стр. 44), 

ламинатор, ножици, 

флумастри, маркери

 

 » Модул 2-02 енергийна обиколка

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

35 мин.

физика

Заедно с домакина учениците посещават собствената училищна сграда.  

Влизат в парното помещение, учителската стая, специализираните помещения, 

класните стаи, външните сгради, както и салона по физкултура. По време или 

след енергийната обиколка учениците попълват работния лист. Накрая на деня 

учениците поставят множество датчици, за да проверят как изглежда промяната 

в температурата в училището за по-дълъг период от време. За по-късната 

документация се правят снимки. 

Работен лист 

2-01 (виж стр. 

44), секунден 

термометър, 

фотапарат,  

датчици

 

 » Модул 2-03 изготвяне на температурен профил

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

45 мин.

физика

Ако енергийната група се състои от по-малко от 15 ученици, в тази среща следва 

да участват други ученици от други класове. Измерването се извършва по групи, 

за да могат в рамките на сравнително кратък период от време (един учебен час) 

да се измерят температурите в различните части (крила, етажи) на училището. 

Измерването трябва да се проведе преди обяд, т.е. по време на часовете. 

Освен установяването на температурите се отбелязват особености (повредени 

вентили на радиаторите, отворени прозорци и др.) и класът, който се намира 

в съответната класна стая, се пита за субективното усещане на температурата. 

Освен информациите за разпределението на температурата, които биха могли да 

доведат напр. до препоръката за хидравлично изравняване, чрез това измерване 

енергоспестяващият проект автоматично става известен в цялото училище. 

След измерването следват анализът на енергийната обиколка и измервания и 

разработка на енергоспестяващи мерки. 

Карта на 

училището,  

5-6 работен лист 

2-02  

(виж стр. 45); 

секунден 

термометър, 

фотоапарат, 

чеклист топлина
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Тук се прави разграничение между мерки, които засягат ежедневното 

поведение и затова следва да бъдат разпространени сред училищната общност 

и мерки, които енергийната група може да приложи директно с домакина и 

външен консултант, и мерки, които следва да бъдат приложени от градския 

сграден мениджмънт. Анализът, който в зависимост от възрастта и степента на 

заинтересованост на учениците може да бъде направен единствено непълно, се 

допълва от външния консултант, така че при следваща среща да може да се състои 

по-нататъшното прилагане на технически мерки. За по-късната документация се 

правят снимки.

 

 » Модул 2-04 енергийно проучване

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

5-7 мин. на 

помещение

физика

С помощта на работен формуляр учениците изготвят енергиен паспорт за 

помещенията на училището. При изготвянето се проучват специфичните 

характеристики на помещението. Към тях се числят осветлението, електрическите 

уреди, положението с парното, както и захранването с топла вода. Накрая 

учениците оценяват помещението в сравнение с други помещения и изработват 

съвети за пестене на енергия.

Работен лист 2-03 

(виж стр. 47), 

луксомер, уреди 

за измерване на 

потреблението на 

ток, фотоапарат, 

чеклисти за 

осветление и 

електрически уреди

 

 »

 » Модул 2-05 прелагане на технически мерки

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

Според 

сложността

физика

Прилагането на техически мерки се провежда едновременно като учебна мярка 

за участващата енергийна група (учител, ученици и домакин). Затова дейността 

трябва да бъде проведена от инженер или сътрудник с подобно образование. Към 

техническите мерки се числят:

• Уплътняване на прозорци с уплътняваща лента

•  Уплътняване на нишите за радиаторите

•  Уплътняване на таванските помещения и мазетата

•  Смяна на лампи (енергоспестяващи вместо обикновени)

•  Настройване на парното отопление

Работен лист 2-03 

(виж стр. 47), 

луксомер, уреди 

за измерване на 

потреблението на 

ток, фотоапарат, 

чеклисти за 

осветление и 

електрически уреди
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Енергия в училище – информация за 
учители

 » Най-важните измервателни инструменти  
за енергийна обиколка са:

1. Секунден термометър

За измерване на температурата в училищната сграда  

и за анализ и съответно сравнение на желаната стойност  

с действителните температури

2. Уред за измерване на разходите за енергия

Тук могат да бъдат показани потреблението на ток  

и съответно разходите

3. Луксомер

Силата на осветлението се измерва с луксомер

4. Датчик

За дългосрочното измерване на температурите се използва датчикът, тук при анализа могат да бъдат направени 

заключения за отоплителното поведение на училището.

Тези инструменти биха могли да бъдат взети временно от общината или от училищната 
управа или от UfU. Ползването им е просто и не представлява трудност за ученици от началните 
клсове. За обяснение на измервателните уреди се прилагат упътвания.

 » Модул 2-01 правилно поведение на ползвателите

Отопление:
•  Да се радват на тропически температури през зимата в клас не само уморява учениците, 

но може да струва наистина скъпо. Всеки градус по-малко пести около шест процента 
топлинна енергия. Оптималната температура в класната стая е 20°С. В други помещения, 
стълбища, коридори и в салона по физкултура често е достатъчна и по-ниска температура. 
Можете да коригирате температурата на термостатните вентили: средната степен 
отговаря на 20°С. При петстепенна скала между отделните степени има разлика от около 
четири градуса. Спазвайте правилната температура! При проветряване парното следва да 
се изключва.

•  Твърде топло ли е във вашето парно помещение? В такъв случай е възможно тръбите на 
парното и за топлата вода все още да не са изолирани. Така една голяма част от топлината 
се хаби в мазето, вместо да отива към училището. Това не просто е досадно, а според 
разпоредбата за пестене на енергия даже е нарушение. Можете лесно да го промените 
в сътрудничество с енергийната група: в магазина ще намерите материали в подходящи 
разфасовки за изолиране на тръби. Можете да изрежете ъглите просто с нож и да обвиете 
муфтите със залепваща алуминиева лента. 

•  Радиаторите Ви шумят или бълбукат? Често пъти обезвъздушаването помага. Ако обаче не 
всички радиатори се захранват достатъчно с вода и въпреки настроения на висока степен 
вентил остават студени, трябва да повикате специалист. Така нареченото „хидравлично 
изравняване” има за задача, всеки радиатор да получи нужното количество топла вода. 
Условието за това изравняване е, на парното ви вече да са монтирани термостатни 
вентили, които да могат да се настройват. С правилно настроена парна инсталация можете 
да спестите от 10 до 20 процента енергия, така работата на майстора бързо ще се изплати. 

•  Училищното парно постоянно ли работи? През уикендите, ваканцията и нощно време, 
когато в училището Ви няма никого, температурата може да бъде значително намалена. 
Днес модерните парни инсталации могат лесно да се настройват, времето на работа лесно 
може да се нагоди към времето на ползване на сградата. 
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Проветряване:
• Открехнатите под наклон прозорци почти не водят до промяна на въздуха, а само охлаждат 

стените. За разлика от това правилното ударно проветряване пести много енергия и 
помага на здравето Ви: твърде малко влажност в помещението изсушава лигавицата, 
твърде много е от полза на мухъла тъкмо на студените стени. През месеците декември 
до февруари Немският институт за нормиране DIN препоръчва да се проветрява ударно 
многократно на ден от четири до шест минути, през март и ноември от осем до десет 
минути, през април и октомври от дванадесет до петнадесет минути, през май и септември 
до двадесет минути, а през месеците юни, юли и август проветряванията могат да траят от 
двадесет и пет до тридесет минути.

• Седите в отоплявани класни стаи, но въпреки това Ви е студено? С помощта на горяща 
свещ можете да тествате дали проблемът не е въздушно течение. Запълнете процепите 
с дунапренена уплътняваща лента или с гумени уплътнители. При двойно остъкляване 
изолирайте само вътрешния прозорец, защото иначе кондензиралата вода ще се събере в 
пространството между двете стъкла и ще възникнат дефекти, причинени от влагата. Също 
и след изолирането не бива да забравяте редовното проветряване. 

Електричество:
• Обърнете внимание на правилното осветление в помещенията. Маркираните ключове на 

лапмите помагат да се включва осветлението първо откъм стената и по-късно при нужда 
от страната на прозорците. През междучасията светлините могат да бъдат загасяни. И 
модерните енергоспестяващи лампи е по-добре да се гасят.  

•  Електрическите уреди в положение стенд-бай потребяват електричество. Обръщайте 
внимание да ги загасяте правилно. Също компютрите потребяват електричество, когато 
са изключени. (Помощ: разклонител с копче за изключване). 

Термостатен вентил:

Термостатният вентил на радиатора настройва температурата в едно отделно 
помещение и притежава вътрешен датчик. Един така наречен елемент от разтегателен 
материал се разширява според температурата на възуха в помещението. Промяната 
в дължината се прехвърля върху щифт и от него към вентила, който променя дебита 
на прилив на топла вода и с това: количеството ѝ. Пружина за обратно движение 
отваря вентила при свиващо се разширително тяло. Последователното настройване 
на притока на гореща вода води до стабилна температура на въздуха в помещението. 
Последната се избира от завъртането на крана за настройване. Ако главата се завърти 
надясно, отворът на вентила се намаля, притокът на топлина се спира и въздушната 
температура в помещението спада. При завъртане наляво вентилът се отваря, притокът 
на топлина се увеличава. Знакът за защита от замръзване * на пръстена за настройките 
обозначава настройката за защита от замръзване, така че помещението да не се 
охлади под ок. 6°С. Настройването на „3” означава стайна температура от около 20°С. 
Промяна на стайната температура чрез слънчеви лъчи, присъствие на много хора или 
други топлинни източници се регистрира от термостата. Той самостоятелно я нагажда 
и затваря вентила, за да не се отоплява помещението допълнително. При спадаща 
стайна температура вентилът отново се отваря. Всяка промяна на настройката с едно 
число нагоре или надолу предизвиква промяна в желаната температура с около 4°С.
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 » Модул 2-02 енергийна обиколка (чеклист)

При обиколката на сградата вниманието се насочва към неща, които имат връзка с 
потреблението на енергия. Това са например

Тема: Въпроси:

•  Осветлението извън сградата Осветява ли се изкуствено външната част на училището 
(паркинги, двор, пътеки, входна част)? За кого се включва 
това осветление вечерно време? Има ли релета и датчици 
за движение?

• Състояние на осветлението в помещенията и 

коридорите

Твърде светло ли е, или твърде тъмно? Какво изкуствено 
осветление се употребява? Светят ли лампите в 
неизползвани помещения? Има ли очевидно ненужни 
лампи? Как се включват различните осветителни елементи 
в класните стаи? Има ли все още стари лампи, които да 
трябва да се заменят с енергоспестяващи?

• Топлинната изолация Изолирана ли е сградата? Изолирано ли е неотопляваното 
мазе? Тръбите на парното изолирани ли са? Как стоят 
нещата с таванското помещение? Би ли имало смисъл от 
допълнителна изолация?

• Радиатори Дефектните радиатори разхищават енергия. Повреденият 
термостатен вентил автоматично е настроен на най-
високата степен на отопляване. Могат ли радиаторите да 
се настройват поотделно или управлението е централно?

• Прозорци Дълготрайно отворени или наклонени прозорци 
означават грешно проветряване (постоянно проветряване, 
въпреки че ударното пести повече енергия). Освен това те 
често са знак за свръхзатопляне на помещенията и така за 
лошо монтирано или грешно ползвано парно отопление.

• Стъклата и уплътненията и други причини за течение Въздушното течение води до ненужни загуби на топлина, 
които трябва да бъдат компенсирани от парната 
инсталация. Често пъти уплътнителните ленти могат да 
имат голям енергоспестяващ ефект при ниски разходи.

• Потребление на топла вода За какви нужди е направено захранването с топла вода и 
колко високо е фактическото потребление? Има ли мивки, 
които ненужно се захранват с топла вода? Инсталирани ли 
са пестящи водата арматури? Също кухнята и училищното 
кафе следва да се имат пред вид като разхитители на 
(топла) вода.
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 » Модул 2-03 създаване на температурен профил

Тема: Въпроси:

• Температурата в помещението Твърде топло ли е, или твърде студено? Сравнение на 
температурите в училищните помещения с желаните 
стойности. Тук могат да се проявят трудности при 
настройването на парната инсталация, които водят след 
себе си високи загуби на енергия. Отопляват ли се също 
така помещения, които най-често не се използват (мазе, 
складовии помещения, неизползвани класни стаи)?

 

За създаването на температурен профил е нужнен план на помещенията в срадата. В него 
се нанасят с различни цветове температурите. 

Температура < настоящата температура в синьо

Температура  = настоящата температура + – 1°С в зелено,

Температура  > настоящата температура в червено 

Така накрая много бързо може да се види дали в учлището не е твърде топло

Пример:

Желани температурни стойности:

Класна стая 20°С

Коридор 16-18°С

Стълбища 14-17°С

Салон 15-18°С

 » Модул 2-04 енергийно проучване

При енергийното проучване за отделните помещения на училището трябва да бъдат 
изготвени „енергийни паспорти”. Затова основният акцент при проучването трябва да бъде 
поставен върху следните теми и въпроси.

Тема: Въпроси:

• Състояние на осветлението в помещенията Твърде светло ли е, или твърде тъмно? Какво изкуствено 
осветление се употребява? Има ли очевидно ненужни 
лампи? Как се включват различните осветителни елементи 
в класните стаи? Спазват ли се желаните стойности?
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• Потребление на топла вода Има ли мивки, които ненужно се захранват с вода? 
Инсталирани ли са пестящи вода арматури?

• Електроуреди Например, хладилници в специализирани помещения, 
бойлери, уреди за приток на въздух или проветряване, 
училищният стол, керамични пещи? Има ли очевидно 
ненужни уреди? Кога и колко често се използват 
отделните уреди? Температурите на охлаждане и на 
топлата вода оптимално ли са настроени?

• Стайна температура Твърде топло ли е, или твърде студено? Сравнение на 
температурите в училищните помещения с желаните 
стойности. Тук могат да се установят трудности при 
настройването на парната инсталация, които водят след 
себе си високи загуби на енергия. Отопляват ли се също 
така помещения, които най-често не се използват (мазе, 
складови помещения, някогашни класни стаи)?

• Радиатори Дефектните радиатори разхищават енергия. Повреден 
термостатен вентил автоматично е настроен на най-
високата степен на отопляване. Могат ли радиаторите да 
се настройват поотделно или управлението е централно?

 

Ориентировъчни стойности: 

Желани стойности:

300 лукс в класната стая

100 лукс в помощните помещения

500 лукс в специализираните 
помещения

Желани температурни стойности:

Класна стая 20°С

Коридор 16-18°С

Стълбища 14-17°С

Салон 15-18°С
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Образец за преснимане 2-01: 
поведение на ползвателя
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Изгасени ли са?

Изгаси  
стенд-бай-я! Изгаси 

светлината!

Прозорец Дъска Стена
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Работен лист 2-01: енергийна обиколка 
– информация за училищната сграда

Задача:

Начертайте скица на училището. Оградете с червен цвят отоплените, а със син цвят – неотоплените 
площи

  

Общо: дата_______________   външна температура:_____________

Има ли енергиен паспорт за 
сградата

                        да      не 

Въпроси по сградата: Година на построяване: ______________________
Парцел: ______________________
Отоплявани площи: ______________________

Мазе: Мазето отоплява ли се?                  да      не 

Таванът на мазето изолиран 
ли е? 

 да   около _____ см.                   не 

Таванско помещение: Има ли таванско помещение?      да      не 

Използва (отоплява) ли се 
таванското помещение?

     да      не 

Ако не: изолирано ли е 
таванското помещение?

     да      не 

Външна изолация: Изолирана ли е училищната 
сграда?

да   около _____ см.                   не 

Външно осветление:

Има _______________________________ лампи, от които _______________________ са включени.

Прозорци: 

Има _____________ прозореца, от които __________ са отворени и ___________ са открехнати 
под наклон.

Врати: 

Има общо ______ врати, от тях ______ се затварят сами и ______ трябва да бъдат затворени 
ръчно. 

_________ врати са (постоянно) отворени. __________ врати не се затварят добре. 

Вода:

Събира ли се дъждовната вода?

Напояват ли се тревните площи с водата?

  да      не 

  да      не 
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Работен лист 2-02:  
енергийна обиколка – парно отопление
Как се отоплява училището?

 Централно отопление

 Мазут

 Местна отоплителна станция с _________
(напр. дървесен материал, растително олио, 
биогаз, природен газ, нефт)

 Природен газ

 Слънчева енергия

 Дървесни пелети

Как се отоплява всичко и колко топлинни 
щрангове има?

 Главна сграда

 Помощна сграда

 Салон по физкултура

 Детска градина

 Други: __________________________________

Годишно потребление на топлинна енергия: _______________ киловатчаса.

Настройване на отоплителната инсталация в училището:

Отоплителната инсталация може да се настройва и се наглася според следните правила:

Дневно отопляване от _______ до _________

Предварително настроена температура в клас: _____________

Намалено ползване в уикенда от _____________ до _______________

 През уикендите ползването не се редуцира.

Настроена при редуцираното ползване температура: _________

Намалено ползване през ваканциите от __________ до ___________

 През ваканцията потреблението не се редуцира.

Тръбите на парното в мазето са    изолирани     не са изолирани

Как се топли водата:

 Централно чрез парното

 В помещенията с помощта на електрически уреди

 Със соларна инсталация (покрива около 60% на нуждите от топла вода)

Откъде идва токът?

 Фотоволтаична инсталация

 Термична станция на ________________ (напр. дърдесен материал,  
растително олио, биогаз, природен газ, нефт)

 От обществената мрежа

 Екологичен ток от алтернативен доставчик

Настоящи показания на електромерите:  ______________________

Годишно потребление на ток:                          ______________________

Добив от фотоволтаичната инсталация:  ______________________
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Работен лист 2-03:  
температурен профил на училището
Задача: 

Не всички помещения в училището са еднакво топли. По различни причини в различни 
моменти и места може да се стигне до разлики в температурата. За да си създадете впечатление 
дали училището ви не е евентуално твърде топло, температурата трябва да се измери във всяко 
помещение. Освен това, присъстващите в помещението лица трябва да бъдат попитани за тяхното 
субективно усещане за температурата. Ако помещението е празно, запитайте себе си. 

За изготвянето на температурен профил  
има нужда от следното:

• План на училището или скица, в която  
са нанесени всички налични помещения

• Множество секундни термометри. 

Дата: _____________________; Протоколиращ:              ______________________;

Клас: _____________________; Външна температура: ______________________

Помещение, номер Температура Вентил(и) на парното, 
настроен(и) на

Отворени 
прозорци

Допитване сред учениците 
(твърде топло/твърде 
студено/оптимално)

Пример: 

Класна стая 3с, 1014 22°С 4 3 5 1 Твърде топло

Ориентировъчни  стойности  
за температурата:

20°С в класната стая 

15-18°С в помощните помещения и 
салона          

14-17°С на стълбищата
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Работен лист 2-04:  
енергийно проучване
Задача:
Създайте си впечатление за енергийната ситуация в помещението и помислете къде 

можете да спестите енергия. За измерванията имате нужда от луксомер (за измерване на силата 
на осветлението), термометър и уред за измерване на тока, който се включва между електроуреда 
и контакта. 

Помещение:____________________

 » Осветление

Страна  
на стаята

Брой лампи Сила на 
Осветлението 
в лукс

Лична преценка 
(твърде светло/
твърде тъмно/
оптимално)

Възможност 
да се включи 
светлината 
(да/не)

Идеи за пестене 
на енергия

Прозорец

Стена

Дъска 

 » Разход на електроенергия

Уред Брой Мощност 
във вата

Състояние (стенд-бай/
включен/изключен)

Идеи за пестене 
на енергия

Ориентировъчни стойности осветление

300 лукс в класната стая

100 лукс в помощните помещения

500 лукс в специализираните помещения
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 » Стайна температура

В момента Трябва  
да бъде

Регулируеми термостати 
на парното (да/не)

Усещане за температу-
рата (студено/топло/ок)

Температура

Идеи за пестене на енергия

Брой От тях 
отворени

От тях 
наклонени

Навици на проветряване(винаги 
под наклон, ударно проветряване, 
никога не се проветрява)

Прозорци

Идеи за пестене на енергия

 » Топла вода
Помещението  
получава топла вода от:

 Соларна инсталация

 Бойлер

 Проточен бойлер

 Централно захранване  
     с топла вода

 Няма топла вода

Ползване на топлата 
вода (за миене на ръце, 
чистене, експерименти 
и пр.)

При централно 
снабдяване: със или без 
циркулация?

Има ли необходимост 
от топла вода в това 
помещение?

Идеи за пестене на 
енергия

 » Оценка

В сравнение с другите помещения в училището това се оценява както следва:

А B C D E

ниско потребление на енергия                     <<<     >>>                        високо потребление на енергия

Желани температурни стойности:

Класна стая  20°С  Коридор      16-18°С

Стълбища    14-17°С  Салон           15-18°С

Циркулация

За да може топлата вода да е веднага на 
разположение, тя циркулира във водопроводите 
с помощта на помпа. За някои помещения това е 
необходимо, но хаби допълнителна енергия.
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Тема 3: работа с училищната 
общественост

За да има успех енергоспестяващият проект, е необходимо всички ползватели на сградата 
да бъдат информирани и да бъдат мотивирани да участват. В тази тематична област става дума да 
работа с обществеността, която е основна част от енергоспестяващия проект. 

Подготовка
•  Модул 3-01 плакати: за подготовката има нужда от достатъчен брой плакати, флумастри, 

ножици, хартия и тиксо.

•  Модул 3-03 енергоспестяващ базар: договорка с училищното ръководство и домакина 
за дата и големина на енергоспестяващия базар. Евентуално могат да бъдат набавени 
енергоспестяващи лампи да препродажба, както и да бъдат поканени енергийни 
консултанти и доставчици на ток, които да дадат информация за работата си.

•  Модул 3-05 учене чрез преподаване: набавяне на съответната визуална среда за 
програмиране като напр. Evolution или Audacity. За прости презентации, които не са 
интерактивни, е достатъчен и пауърпойнт. 

Учебни цели на тематичната област
•  Учениците представят резултатите си от енергийното проучване нагледно, по същество и 

разбираемо за останалите.

•  Те развиват идеи за пестене на енергия и ги онагледяват графично.

•  Организират самостоятелно енергиен пазар, на който представят резултатите от 
обучението пред (училищната) общност.

•  Документират резултатите си от енергийното проучване по същество и разбираемо за 
останалите на плакати и разработват кратки доклади и презентации по темата.

 » Модул 3-01 плакати

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

90 мин. 

изобрази-

телно 

изкуство, 

немски език, 

физика

Учениците документират резултатите от работата си на плакати, които след 

това да бъдат закачени на най-често посещаваните места в училището, за да 

информират училищната общност за проекта.

Цветен картон 

за плакати, 

флумастри, 

ножици, листове 

хартия във формат 

А3, лепило
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 » Модул 3-02 доклади

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

45-90 мин. 

немски

Учениците минават по класовете и изнасят кратки доклади за дейността си като 

енергийни мениджъри. В тази връзка на класовете могат да бъдат раздадени 

изготвените в модул 2-04 указания за правилно ползвателско поведение. 

Картончета за 

ключови думи в 

доклада

 » Модул 3-03 енергоспестяващ базар

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

физика Учениците планират заедно енергиен базар, на който представят и съответно 

продават резултатите от учебния елемент. Обмислят, дали пазарът да се проведе 

в междучасие, на училищния празник или на пазар в близост до училището. 

Разпределят се отговорности и при нужда се започва с първоначална подготовка. 

Учениците се грижат за по-нататъшната организация самостоятелно, или извън 

училищно време, или в рамките на проектен ден.

Картончета за 

ключови думи в 

доклада

 » Модул 3-04 работа с пресата – изява в интернет, училищен вестник

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

90 мин. 

немски, 

информа-

тика

Резултатите от енергоспестяващия мениджмънт се публикуват отделно в 

интернет, или в училищния вестник, ако има такъв. Освен нагледни картини 

и идеи за действие на училищната общност се представят също протоколи 

и документация. Така успехите при пестенето на енергия могат да бъдат 

документирани в продължение на години и да се спечелят за текущия проект 

онези, които все още не участват. 

Картончета за 

ключови думи в 

доклада
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Тема 4: допълнителен материал  
за интердисциплинарното обучение

 » Модул 4-01 доклади

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

Плаващо 

време

физика

немски

изобрази-

телно 

изкуство

география

политика

Чрез изготвянето на реферати в самостоятелна работа, по двойки или в група, 

учениците самостоятелно достигат до интердисциплинарно знание за пестенето 

на енергия. Те представят отделната тема пред класа и изготвят допълнително 

лист с най-важните информации, който може да бъде пресниман за всички. 

Учениците се мотивират да оформят презентацията си нагледно със снимки, 

графики и картини на дъската. Една работна задача би могла например да бъде 

изготвянето на плакат към всеки доклад, който по-късно да бъде закачен в 

училищната сграда. Времевата рамка за изготвянето и презентацията трябва да 

бъде зададена още в началото. Списъкът с доклади е така направен, че – ако се 

преснемат и изрежат двустранно – те могат да бъдат раздадени под формата на 

картончета. Отпред съответно е темата, на гърба се намират ключовите думи  

и литературата за търсене в интернет. Изброените брошури могат да бъдат 

издирени в съответните търсачки при написване на заглавието.

Списък с доклади 

(виж стр. 56), 

интеренет, принтер, 

евентуално 

плакати, снимки 

и др.

 » Модул 4-02 викторина

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

Плаващо 

време

физика

немски

изобрази-

телно 

изкуство

география

политика

С помощта на картончетата от списъка с доклади учениците самостоятелно 

развиват викторина по темата на енергоспестяването. Получават задачата да 

формулират по всяка отбелязана ключова дума оределен брой въпроси и да ги 

запишат на картончета (по-късните карти за игра) със съответните отговори.  

В списъка с докладите ще намерят литература със специализирани статии.  

След това има нужда само дъска за игра с начална и крайна точка, фигурки и едно 

зарче и викторината е готова. Според необходимото време дъската, фигурките и 

правилата на играта могат да бъдат отделно измислени по групи.  

При големи класове играта се играе в повече групи, а картите за игра се разменят 

гъвкаво. Възможно е да се помисли и за час за игра с повече класове с оценка и 

преработка на играта след това. 

Списък с доклади 

(виж стр. 58), 

картончета, дъски 

за игра, фигурки и 

зарчета.
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 » Модул 4-03 интервюта за опазване на климата

Време  
и предмет

Дейности и методи Необходими 
материали  
и уреди

45 мин. 

география

физика

немски

В училищната среда учениците провеждат анкета за опазването на климата. 

Предварително те изработват анкетна карта, въз основа на която провеждат 

интервютата. За тази цел се съставят  групи от по трима (1 интервюира, 1 

документира, 1 заговаря минувачите и евентуално прави снимки). Резултатите 

от интервютата се представят пред класа и предложенията за опазването на 

климата се записват на дъската под формата на ключови думи. При съвместния 

анализ е важно учениците да разберат, че пестенето на ресурси и по този начин 

също на енергия може да бъде важно средство за ограничаване на последиците 

от промените на климата и че всеки човек може да даде своя принос за това. 

Бележник, 

евентуално 

фотоапарат, дъска
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 Изкопаема енергия

Справедливост между 
поколенията –  

отговорност  
спрямо следващите 

поколения

Възобновяеми енергии Устойчиво развитие

Въплътена енергия Устойчива консумация

Екологична следа Когенерация

Списък с доклади
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• Въглища, природен газ, нефт

• Снабдяване с енергия в Германия

• Ресурси в Германия

• Световни ресурси

• Когенерация

• BINE – брошура: какво е енергия?

• Брошура BMWi – енергия в Германия

• Брошура EV/UO – нефт – потребление на 
енергия и резерви

•  www.bmu.de/bildungsservice

• Междупоколенческа справедливост

• Вътрешнопоколенческа справедливост

• Брошура на еко-института – треска за 
ресурси

• Книга на Холгер Рогал – Екологична 
икономика

• Конституция член 20b – справедливост 
между поколенията

• Слънчева енергия

•  Вятърна енергия

•  Биоенергия

•  Брошура BMWi– енергия в Германия

•  BINE– брошура – фотоволтаика

•  BINE– брошура – соларнотермична 
енергия

•  BINE – брошура – вятърна енергия

•  UfU– учебен час вятърна енергия

•  BMU–брошура – възобновяема енергия 
през 2008 г. в Германия

•  Устойчиво развитие

•  Конференция на обединените нации  
за околната среда и развитието 1992 г.  
в Рио де Жанейро

•  Доклад на комисията Брундтланд

•  Устойчиво горско стопанство

•  3 стълба на устойчивостта

•  BINE– брошура – какво е енергия?

•  Енергия при добива на суровини

•  Енергия при производството

•  Енергия при транспорта

•  Полезна енергия

•  Енергия при изхвърлянето/ рециклирането

•  BINE– брошура: какво е енергия?

•  Подаване нa понятието в интернет-
търсачката

•  Честна търговия

•  3 стълба на устойчивостта

•  брошура – устойчивата потребителска 
кошница

•  BMU– брошура – устойчива консумация

•  DLR– брошура – от заннието към 
действието – нови пътища към 
устойчивата консумация

•  www.transfair.de

• www.oeko-fair.de

•  www.umwelt-bayern.de, проучване за 
Бавария

•  www.latschlatsch.de, изчислява личната 
екологична следа

•  www.agenda21berlin.de/fussabdruck, 
екологична следа на град Берлин

•  www.footprintnetwork.org,

•  www.nachhaltig-berlin.de 
неправителствена организация, която се 
занимава с по-нататъшното разработване 
на екологичната следа

•  Модел за когенерация, градът Берлин

•  Енергийна ефективност

•  Местна енергийна програма на град 
Берлин

•  Възможност за прилагането на 
когенерацията (биогаз, природен газ)

•  Сравнение когенерация – традиционно 
производство на енергия

•  Училищен пакет когенерация

•  www.kwk-modellstadt.de
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Потребление на енергия 
на глава от населението

Пестене  
на енергия вкъщи

Соларна енергия в 
училище

Международни цели по 
опазване на климата

Училище с нулева  
емисия – свалете 

потреблението  
на енергия!

Национални цели по 
опазването на климата

Списък с доклади
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•  Германия на фона на останалия свят

•  Потребление на първична енергия

•  Емисии въглероден диоксид на жител

•  BMWi– брошура – енергия в Германия

•  Федерално сдружение политическа 
просвета – www.bpd.de

•  брошура BUND – 59 съвета за устойчивото 
боравене с енергията

•  BP Statistical Review of World Energy 2009

•  Енергийно потребление в частните 
домакинства

•  Потенциал за пестене

•  Потребление на топлина

•  Потребление на ток

•  BINE– брошура – пестене на енергия 
вкъщи

•  Соларна подкрепа за училища
•  BINE– брошура: соларната енергия ходи 

на училище
•  Опазването на климата като инвестиция
•  UfU– брошура: добри практики – 

педагогическо ползване на соларните 
инсталации

•  UfU– брошура: ориентир за ползването на 
фотоволтаични инсталации

•  www.solarsupport.org
•  www.izt.de/solarsupport
•  www.powerado.de

•  Рамкова конвенция за климата

•  Протокол от Киото

•  Club of Rome

•  Зелена книга на ЕС – устойчиво, 
конкурентноспособно и сигурно 
снабдяване с енергия

•  Конференция на ООН за околната среда  
и развитието, Рио де Жанейро

•  http://europa.eu

•  www.bmu.de

•  Мобилност на учителите и учениците

•  Потребление на енергия в училище

•  Енергийна ефективност и пестене на 
енергия

•  Използване на соларна енергия

•  Мениджмънт на отпадъците

•  Развиване на сценарии

•  Цели по опазването на климата на 
Федерална република Германия

•  Намаляване на въглеродния диоксид

•  Цели по опазване на климата в училище?

•  UfU– брошура: как да пестим енергия в 
училище?

•  UfU– брошура: Пестене на енергия и 
възобновяеми енергии

•  www.bmu.de
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Трета глава: добри практики

 » Енергоспестяваща седмица
Чрез сравнението в потреблението на енергия през две последователни седмици – една 

„нормална училищна седмица” и една последваща „енергоспестяваща седмица”, през която ще се 
приложи пестящо енергия поведение на ползвателите – трябва да се демонстрира влиянието на 
учениците и учителите върху размера на потреблението на енергия. Един съответно инструктиран 
ученически клас, енергоспестяващият клас, наблюдава и контролира в продължителност на една 
седмица през отоплителния период (референтна седмица) обичайните грешки в поведението 
на съучениците и учителите при ползването на енергия в училище. Например често пъти не се 
мисли за това, осветлението на класната стая да се намалва със засилващата се светлина навън 
и съответно то да се изключва изцяло през междучасията и в края на учебния ден. По време на 
отоплителния период често пъти, като през лятото, се проветрява през форточките, които често 
остават отворени целия преди обяд. Често пъти вратите и прозорците остават отворени и след 
края на часовете. В първия учебен час в понеделник на последващата енергоспестяваща седмица 
учениците от енергоспестяващия клас инструктират всички съученици и учители за адекватното 
боравене с осветлението и за правилното проветряване. Това се случва чрез предварително 
подготвени кратки доклади, които се изнасят във всички класове, както и чрез обяви, листовки 
и статии в училищния вестник. Те обосновават инструктажа с последиците за околната среда, 
които възникват в резултат на неадекватното отношение и – в случай на участие на училището в 
системата за финансово стимулиране fifty/fifty – също и за учлищните финанси.

В така започнатата енергоспестяваща седмица енергосрестяващият клас подкрепя 
съучениците си, доколкото това е възможно, при прилагането на препоръчаните поведенчески 
практики, той продължава да наблюдава поведението и сравнява ползвателското поведение и 
конкретното потребление на енергия през тази седмица с „нормалната” седмица преди това. За 
тази цел учениците от енергоспестяващия клас записват с помощта на домакина или на съответната 
служба, която е отговорна за това, актуалните стойности за топлина и електричество, показани на 
броячите, съответно в началото и в края на двете седмици. След това стойностите се сравняват 
и се проучва, какви спестявания са били постигнати. Като цяло акцията си струва; конкретното 
енергийно потребление за парно отопление и осветление се понижава с 5-10%.

Организация и прилагане
Препоръчва се енергоспестяващата седмица да се проведе през зимните месеци, понеже 

нуждата от топлина за отопление на помещенията и на ток за изкуствено осветление достига по 
това време максимума си. Енергоспестяващият клас дава началото на енергоспестяващата седмица 
изненадващо за всички останали. В противен случай може още предварително да се стигне до 
промени в ползвателското поведение, което доста ще затрудни сравнението. Енергоспестяващата 
седмица се договаря с училищното ръководство, така че в двете седмици, които се сравняват, да 
няма екскурзии, контролни работи или други необичайни училищни събития.

Проектът енергоспестяваща седмица може да се проведе в рамките на часа по физика (2 
часа седмично) в 9-ти или 10-ти клас. Освен другото се покриват цели и съдържание от учебния 
материал „електричество” и съответно „топлина / преобразуване на енергията” на рамковия 
учебен план в Берлин.

Допълнителна информация: учебен час енергоспестяваща седмица от Йорг Ешнер и 
Хартмут Освалд.
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 » Какво пък тече там? Електрически ток и поток на енергията
От много години се потвърждва мнението, че обучението по физика не би трябвало да се 

ориентира единствено по дисциплинарната систематика на учебния предмет. Чрез допълнителни 
акценти предметът физика може по-добре да отговаря на общественото си значение, отколкото 
чрез основната ориентация към подготовката за университетско следване на тази наука. В такава 
светлина следва да бъде видяна дискусията за увличаващото се значение на методическите 
компетентности на учениците. Не на последно място чрез по-голямото предлагане може би 
може да бъде постигнат по-засилен интерес към предмета в по-широки ученически кръгове. 
След въвеждането на нов рамков план по физика за Берлин от учебната 1994-95 г. учителите 
по физика в гимназията Фихтенберг полагат по-големи усилия за промяна в обучението по 
физика в прогимназиалното и по-късно в средното образование. Чрез участието на училището 
в насърчаващата програма на Комисията за Федерацията и провинциите за планиране на 
образованието и насърчаване на изследователската дейност под надслов „Образование за 
устойчиво развитие” (накратко: BLK - програма „21”) от 1999 г. насам тези усилия са могли да 
бъдат засилени и разширени, като се свържат различни дисциплини. В рамките на тази програма 
бе изпробвано към какви методи, цели и съдържание училищата биха могли да се ориентират 
в бъдеще, за да могат да преподават компетентности в смисъла на Дневен ред 21 (Финалният 
отчет на световния форум от 1992 г. в Рио де Жанейро). Конкретно за обучението по физика това 
означава, доказали се ръководни линии за учебни часове като ситематиката на дисциплината, 
историческото развитие, техническите уреди или упражениня за учениците да бъдат допълнени 
с учебни материали под мотото: „Как искаме да живеем в бъдеще?”. В този контекст в гимназията 
Фихтенберг бе създадена учебната поредица „Какво пък тече там?”, в основата на която са 
залегнали следните учебни цели:

•  Познаване на значението на всекидневни понятия от областта на електрическия ток и 
електроенергията, напр. в рекламите за електроуреди

• Презентация на резултати пред училищната общественост

• Компетентно боравене с електрическа енергия

• Приобщаване на семействата в диалог за ползването на електроенергия

• Познаване на елементи от учението за електричеството: електрически ток, сила на тока, 
енергиен поток, мощност, напрежение, електрическа енергия

• Разграничаване на мощността на първоначална и полезна мощност

• Разграничаване на ток и енергиен поток

• Връзка между електрически величини и енергийни величини

• Степени за мощност и електроенергия в домакинството

• Планиране, провеждане и анализ на експерименти

• Презентиране на работните резултати

• Приобщаване на семейството

Що се отнася до метода, бяха прилагани главно самостоятелната работа от страна на 
учениците, както и ученическите експерименти. Към това бяха прибавени домашни експерименти 
с енергоизмерващи уреди, собственост на училището, и подготовката на плакати като дългосрочна 
задача. За класа бе изработена двугодишна програма за насърчаване на самостоятелната дейност 
и самостоятелността на учениците. Започнато бе с два методични дни, последвани от отделни 
методични елементи с цел набавяне, обработка и презентиране на информация. Паралелно бе 
въведен методът на самоорганизираното учене SOL (групов пъзел) в часа по география.

Контакт: Волфанг Шварц, гимназия Фихтенберг в Берлин, www.fichtenberg.cidsnet.de
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 » Създаване на енергоспестяваща сметка за училища
Учениците създават енергоспестяваща сметка на компютъра (www.energiesparclub.

de). Набавят си необходимите информации от домакина, от ръководството на училището или 
извършват самостоятелни проучвания. С енергоспестяващата сметка могат да направят енергиен 
баланс на училището и да намалят килограмите въглероден диоксид.

Какво може енергоспестяващата сметка?
Енергоспестяващата сметка прави видими в интернет за всяко училище разходите на 

топлинна енергия, електричество и вода и оценява развитието им.

За кого е подходяща сметката?
Енергоспестяващата сметка за училища се ориентира към всички училища, ученици, както 

и учители. Най-добре е учениците да водят енергоспестяващата сметка с помощта на учител.

Защо със сметката се пести?
Енергоспестяващата сметка прави видимо потреблението на енергия и вода. Тя 

документира успехи в пестенето на енергия и рано разпознава покачвания в потреблението. Това 
мотивира учениците и служителите в училището да подхождат спестовно към енергийните ресурси. 
В бъдеще енергоспестяващата сметка може да показва освен това добива от принадлежащите на 
училището фотоволтаични инсталации.

От какво се нуждаем за училищна енергоспестяваща сметка?
Нужни са енергийните сметки (ток и топлинна енергия) на училището или стойностите на 

електромерите и водомерите, както и някои данни за сградата на училището. Тук от помощ може 
да бъде домакинът, или нужните данни могат да бъдат поискани от общината.

Може ли да се води тази сметка и с малко данни?
Не всички данни са нужни за сметката, но те подобряват анализа. За да бъдат онагледени 

резултатите, са нужни много стойности от измервателните уреди или сметките за разход на 
енергия.

Колко често има смисъл да се вкарват данни?
Колкото повече отчети са вкарани, толкова повече и по-точни резултати са възможни. 

Годишните сметки и стойностите на измервателните уреди в разстояние на повече месеци са 
достатъчни за точни резултати и прогнози. С цел показването на резултатите е удобно, вкараните 
стойности на измервателните уреди да са от периода близо до края на годината.

Кой стои зад това?
Енергоспестяващата сметка е услуга от страна на насърчаваната от Федералното 

министерство по околната среда кампания Енергоспестяващ клуб (www.energiesparclub.de). 
Основа на кампанията е консултантското сдружение с общественополезна цел CO2online (www.
co2online.de).
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 » Толкова е просто!

Регистрирайте енергоспестяващата сметка на www.energiesparclub.de
Регистрирането на сметката става стъпка по стъпка. Текстове с информация предлагат 

помощ за всяка от тях. За регистрацията са нужни име, имейл адрес и парола, с които може да се 
влезе при следващото посещение на сайта.

Създаване на обект
В началото трябва да бъдат нанесени основните данни като името на училището и 

пощенският код, видът топлинна енергия, при нужда отоплителната система и начинът на 
затопляне на водата, годината на построяване на сградата, както и допълнителни информации. 
Сметката запазва всички данни и нанасяния. По всяко време те могат да се допълнят или да се 
променят. 

Нанасяне на данни за потреблението
След създаването на обекта могат да 

бъдат нанесени данните за потреблението на 
топлинна енергия, електричество или вода, 
както свалените данни от електромерите и 
водомерите, така и сметките на доставчика. 
При измерените стойности трябва да се 
нанесе номерът на брояча и датата на 
прочитането. При отчетите трябва да бъде 
посочен отчетеният период от време, 
разноските за гориво и съответно разноските 
за топлина, при случай разходът на топлинна 
енергия на сградата и разходът на топла вода, 
съответно стойностите в началото и в края, 
както и мерните единици; за тока и водата 
съответно разходите за ток, както и данни за 

тарифата на електроенергията, и общите разходи за студена вода и отпадните води. Данните се 
намират в съответните сметки. Примери в енергоспестяващата сметка помагат да бъдат намерени 
съответните необходими данни. 

Показване на резултатите
Щом за дадена област са нанесени 

повече стойности от измервателните уреди 
или сметки, енергоспестяващата сметка 
започва да показва резултати.

За топлоенергия, ток и вода графично 
се показват потреблението, както и свързаното 
с него изхвърляне на въглероден диоксид и 
разходите. От досегашните данни сметката 
изготвя прогноза за актуалната година.

Всички стойности могат да бъдат 
четени на година или на квадратен метър 
използвана площ. При разхода на топлинна 

енергия коригираното от влиянието на климата представяне позволява да могат по-добре да 
се сравняват години с различни климатични особености. Освен това, от резултатите сметката 
изчислява процентните промени на година и за въведения времеви период. От данните за 
последните три години сметката изчислява средни стойности и прогнозира стойности за бъдещи 
времеви периоди.

Контакт: Икен Дрегер, UfU, iken.draeger@ufu.de
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 » Изчисление на екологичния отпечатък на собственото училище
Под екологичен отпечатък се разбира земната площ, която е необходима, за да стане 

дълготрайно възможен начинът на живот и жизненият стандарт на даден човек  (при запазване на 
днешните условия на производство). Това включва площи, които са необходими за производството 
на неговото облекло и храна, или за доставянето на енергия, но също така напр. и за разграждане 
на произведения от него боклук или за свързването на освободения от неговите дейности 
въглероден диоксид. Екологичният отпечатък свързва многобройни данни от околната среда и 
взаимозависимости в единна стойност, с която може да се работи по-нататък. Така става възможно 
едно продължително наблюдение и оценка, така нареченият „мониторинг” на глобалното 
въздействие на нашите постъпки върху околната среда.

Понастоящем в западните индустриални държави с около 25% от световното население 
се потребява около 80% от произвежданата на Земята енергия. Развиващите се държави в Азия, 
Африка и Южна Америка с около 75% от световното население потребяват „само” около 20 % 
от произвежданата в света енергия. В тези страни, обаче, се предприемат големи усилия да се 
повиши икономическият растеж, което е свързано с доста по-засилено потребление на енергия. 
Толкова по-необходимо е да се понижи драстично световното потребление на наличните ресурси. 
Наличната по целия свят площ за реализация на човешките потребности според данни на Global 
Footprint Network и на European Environment Agency е надхвърлена общо с 23%. Според тези данни 
при настоящото потребление на глава от земното население има нужда от 2,2 хектара (2006 г.), 
но на разположение са само 1,8 хектара. При това ползването на площта се разпределя много 
различно за различните региони. Например, Европа се нуждае от 4,7 хектара на човек, но може 
да предостави самостоятелно само 2,3 хектара. Това означава свърхнатоварване на европейския 
биокапацитет със 100 %. Така Франция има нужда почти от двойно повече, Германия близо 
два пъти и половина, а Великобритания – тройно повече от наличния биокапацитет. Подобни 
несъразмерности могат да бъдат установени между града и селото. Екологичната следа на едно 
лице в Берлин възлиза на 4,41 хектара!

САЩ се нуждаят от близо 9,7 хектара, Великобритания 5,6 хектара, Бразилия 2,1 хектара, 
Народна република Китай 1,6 хектара и Индия 0,7 хектара на човек. Най-голямата част от 
индивидуалното потребление на енергия се пада на отоплението на сградите, доставянето на топла 
вода, както и електроенергията. С помощта на интернет-портали може да се изчисли екологичната 
следа на училището и след това могат да се формулират лесно мерки за намаляването ѝ. Учениците 
имат непосредствено влияние върху всички фактори, които съставят екологичната следа. 

Тук ще намерите повече за екологичния отпечатък:
Брошура на баварската агенция по околната среда, UmweltWissen, екологичен отпечатък, 

2009г., принос към състезанието GASAG Energy Cup на гимназията Карл фон Осиецки

Интернет:
www.latschlatsch.de, личен изчислител на екологичната следа

www.nachhaltig-berlin.de, офис за устойчиво развитие, Берлин

www.footprintnetwork.org,

неправителствена организация, която се занимава 

с доразвиването на екологичната следа

www.ossietzky-gym.cidsnet.de, 

страница на гимназията Карл фон Осиецки

www.umwelt-bayern.de, изследване за Бавария
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 » Промени в климата в целия свят – климатичният балон
За да се онагледи необходимостта от енергийната промяна, също има смисъл да се обърне 

внимание на емисиите на въглероден диоксид в световен план. Това става по различни начини. От 
една страна, чрез сравняването на числа, но също и чрез визуализирането, например с помощта 
на климатичен балон. 

Въглеродният диоксид възниква преди всичко при изгарянето на изкопаеми енергийни 
носители (въглища, нефт и природен газ), но също и при унищожаването на тропическите гори. Това 
допринася с над 50% към антропогенния, т.е. предизвикан от човека парников ефект. Експертите 
предвиждат покачване на температурите през 21 век с от 1,5 до 5,8°С. Това ще има катастрофални 
последици: бурите ще продължават да се засилват и много от заселените области и обработваеми 
площи ще бъдат трайно наводнени. 

Най-отговорни за обогатяването на атмосферата с въглероден диоксид са индустриалните 
държави (вж. таблицата на стр. 68) с големия си глад за енергия. Така Германия произвежда около 
3% от световните емисии на въглероден диоксид, при дял от само 1,3% от световното население! 
Емисиите на въглероден диоксид в Германия възлизат годишно на:

•  880 милиона тона

•  10 тона на глава от населението

Климатичният балон е произведен в различни размери, за да могат настоящите и бъдещите 
емисии на въглероден диоксид да бъдат онагледени визуално и физически.

Балоните имат следните размери:
1. Ежедневно изхвърляне на въглероден диоксид  на един германец: 14,8 кубически 

метра, диаметър 3,05 метра.

2. Ежедневно изхвърляне на въглероден диоксид на един индиец: 1,45 кубически метра, 
диаметър 1,40 метра.

3. Свиване на немските емисии на въглероден диоксид с 80% до 2050г. спрямо 1990 г.: 
3,43 кубически метра, диаметър на балона 1,87 метра. 

Допълнителни информации на:

Хартмут Освалд, учебен материал 
климатичен балон, Берлин 2002 г.

Интирнет: www.powerado.de; www.ufu.de

Контакт:

Флориан Клихе,

florian.kliche@ufu.de
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 » Парникови емисии на отделни страни, сравнение

Държава Емисии 1990 
г. в млн. 
тона C02-
еквиваленти

Задължаване 
за свиване на 
емисиите в %

Настоящо 
положение 
2006 г.

Отклонение 
в проценти 
спрямо  
1990 г.

Дял от 
световните 
емисии на 
въглероден 
диоксид в 
проценти

Емисии на 
въглероден 
диоксид 
на глава 
от населе-
нието  
в тона

САЩ 6135 Няма (първоначално –7) 7017 +14,4 20,34 19

Русия 3326 Няма 2190 -34,2 5,67 8,42

Япония 1272 -6 1340 +5,3 4,33 9,49

Германия 1228 -21 1004 -18,2 2,94 10

Украйна 925 Няма 444 -51,9 1,40 7,4

Великобри-
тания

776 -12,5 656 -17,4 1,95 9,5

Канада 599 -6 728 +27,7 1,92 15,9

Австралия 423 Няма (+8) 544 +20,8 1,80 17,2

Индия 1105 Няма 1975 +78,6 4,46 1,8

Китай 3648 Няма 7932 +108 20,02 5,1

Нигерия 150 Няма 261 +74,3 0,3 0,1

Катар 19 Няма 63 +334 0,2 40,67

Бразилия 551 Няма 1020 +45,9 1,22 3,8

Южна Африка 383 Няма 504 +31,6 1,29 10,6

Източник: Factors underpinning future action – country fact sheets 2008 update Данните за Катар и Етиопия от Little Green Data Book 2008 

Изследователите на климата настояват:

3 тона емисии на въглероден диоксид 
средно на човек за целия свят биха 
били приемливи, за да се ограничат 
последиците от промените в климата 
до покачване на температурата от 2°С. 
Обаче някои страни прекрачват тази 
граница значително.

Въпроси:

Експертите предлагат световна търговия 
с емисиите. Как би могла да изглежда 
тя? Справедливо ли е някои страни да 
произвеждат повече въглероден диоксид от 
други, ако плащат за това?

Какви други възможности има  
за намаляване на емисиите на въглероден 
диоксид?
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Четвърта глава: финансови 
системи за насърчаване fifty/fifty

С моделите за насурчаване училищата трябва да бъдат мотивирани да спестяват колкото 
е възможно повече енергия. За да се случва това не само в името на околната среда, а и в полза 
на участващите училища и общини, на училището се предлага финансов стимул. Става дума за 
осъзнато действие в ежедневието по отношение на енергията при използването на термостатни 
вентили, лампи, други електроуреди и при проветряването. И става дума за правилното 
използване на наличната отоплителна енергийна и настройваща техника. Например, към това 
се включва понижаването на температурите през нощта, ваканциите и уикендите, адекватното 
включване на осветлението в коридорите и стълбищата и намаляването на силата на осветлението 
до зададените от съответните ориентировъчни линии стойности. 

Има многобройни и различни методи. Може да се случи, училищата да получат парична 
сума като подкрепа, за да проведат пододбен проект. В такъв случай на преден план е педагогиката. 
Друга изпробвана система е, когато училищата се включат в състезание и най-успешното училище 
получи възнаграждение. В Берлин е налице обаче представената по-долу система за насърчаване 
fifty/fifty.

 » Как функционира fifty/fifty?
При fifty/fifty става дума за система за възнаграждение. На училището се изплащат 

половината от спестените енергийни разходи: от тази подялба на спестената сума – 50 процента 
за училището и 50 процента за общината - fifty/fifty получава името си. Обаче са възможни и други 
начини на подялба, напр. 40:30:30 –> 40% за училището, 30% за инвестиции в училището и 30% 
като спестявания за общината. 

 » Какви проблеми може да възнкинат? За какво да се внимава?
Интегрирането на енергийния мениджмът в училищните процеси трябва да бъде 

определено: кои учители са отговорни и как се регулира тяхното освобождаване? Как се 
приобщават учителската колегия, учениците и домакинът?

Общината следва да изясни техническите предпоставки в училището и отговорностите 
в рамките на участващите ресори от страна на училищното управление. Те са отговорни за 
предоставянето, анализа и корециите в климата на данните за потребление на енергия в училището 
(за установяване на величината на измерванията).

 » Споразумение между училището и общината
Ако са изпълнени условиxята за въвеждане на системата за стимулиране, отделните 

елементи следва да бъдат урегулирани в писмено споразумение между училището и общината. То 
има следното съдържание: 

•  Упоменаване на партньорите по споразумението (по правило училище и община)

• Обща цел и предмет на споразумението (източници, които следва да се включат: ток, 
топлина, вода, отпадъци и т.н.)
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• Задължения на училището

•  Задължения на общината

•  Сравнителни стойности (начални стойности)

•  Методи за установяване на спестените разходи

•  Принцип на разпределение на спестените енергийни разходи

•  Начиини на изплащане

•  Определяне на ползването на средствата

•  Продължителност на споразумението

В приложението ще намерите образец за споразумение

 » Бележки за установяване на сравнителните стойности и 
на спестените разходи
Няма напълно справедлива система на изчисляване, която да може да бъде въведена с 

разумна инвестиция на усилия. Причините се крият в това, че освен поведението на ползвателите 
многобройни други фактори влияят на потреблението на енергия. Тук се имат пред вид енергийното 
състояние на сградата, климатичните особености, продължителността на ползване, промените в 
ползването, поведението на трети ползватели и инвестиционните мерки. Някои от тези фактори 
като инвестиционните промени, времето и отчасти също и промените в ползването могат да бъдат 
взети под внимание чрез корективни фактори при изчисляването на основата на измерването, 
други не могат. Процедурите на изчисляване затова винаги са компромис между необходимата 
точност и възможно най-ниската инвестиция на усилия при изчисляването и оценката.

 » Бележки за продължителността на споразумението
Продължителността на споразумението не трябва да бъде твърде кратка, защото често пъти 

е необходим по-дълъг подготвителен период, за да се постигне пълноценен ефект чрез енергиен 
мениджмънт. Нерешителността с оглед продължаването на проекта при само едногодишна 
продължителност има контрапродуктивно въздействие. В идеалния случай продължителността 
възлиза на от три от пет години. През това време началните стойности не трябва да бъдат 
променяни, за да не се повлияе на мотивацията на училището. 

 » Бележки за принципа на разпределяне за спестените 
енергийни разходи
Най-смислено е предварително да се избере разпределителен ключ, който да взема пред 

вид нискоинвестиционни мерки, както и участието на училищния домакин. Чрез по-нататъшни 
нискоинвестиционни мерки може да се стигне до ефекта на снежната топка за повече и повече 
енергоспестяващи мерки. С участието на домакина се приобщава най-силният съюзник на проекта. 
В края на краищата домакинът има автентичен интерес при такъв тип мотивиране да се извършват 
спестявания и може много да допринесе като главно отговорно лице за училищната сграда към 
спестяванията. 
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 » Изчисление на сравнителните стойности и на спестените 
енергийни разходи
Спестената енергия е разликата между средното потребление на отделните носители 

на енергия през последните две до три години и изчисленото в рамките на проекта годишно 
потребление. По правило данните за потреблението са налице у общината. Там също така е 
налично ноухау-то за необходимите изчисления. Ако не, за целта могат да бъдат приобщени 
външни енергийни експерти. Като първа стъпка е необходимо да се анализира потреблението 
на енергия в миналото, за да се получи сравнителна стойност. В идеалния случай годишното 
потребление на енергия за различните носители е било записвано в енергийно счетоводство 
от страна на домакина или на общината. В противен случай годишното потребление на енергия 
трябва да бъде извлечено от сметките за енергия. За да се отрази точно състоянието на сградата 
и ползването на училището, съществуват някои процедури на корекция, които трябва да бъдат 
приложени. 

 » Корекции на климатичното влияние
Студът през зимата на дадено място (продължителност на отоплителния период, външни 

температури) се взема под внимание през така наречените „градусодни“. Потреблението на 
енергия за отопление за дадена година се коригира чрез умножението по фактор (средните 
градусодни, разделени на градусодните през настоящата година). Ако потреблението на енергия 
за отопление  и това за доставянето на топла вода не могат да бъдат изчислени поотделно, трябва 
да се изчисли общото потребление. Причинените от това грешки обаче са незначителни.

 » Изменения в отопляваната площ
Това могат да бъдат: допълнителни строежи, отопляване на допълнителни помещения, но 

също така и енергийни санирания (напр. топлинни изолации, смяна на парния котел). Оценката 
на тези влияния се провежда от енергийни експерти. За да се избегнат несъответствия спрямо 
онези училища, които още преди началото на проекта активно са прилагали енергоспестяващи 
мерки, при такива училища сравнителната стойност се изчислява от годините на потребление 
преди въвеждането на инициативата за пестене. Началните стойности се определят в съгласие 
между партньорите по споразумението. Установените по време на продължителността на проекта 
актуални стойности на потребление трябва също така да бъдат коригирани по съответния начин, 
за да могат да бъдат отнесени към същото състояние, както сравнителните стойности. Разликата 
(между актуалната стойност на потребление и сравнителната стойност), умножена по актуалните, 
специфични енергийни разходи представлява спестените енергийни разходи. В специфичните 
енергийни разходи се съдържат при нужда разходите за мощност (напр. ток) и уреди за измерване 
(напр. наем за електромерите) според крайните отчети на доставчика на енергия за проектната 
година. За да се опростят изчисленията, началото и краят на проекта трябва да съвпадат с 
досегашните моменти на запис на потреблението на енергия (напр. началото на януари при 
енергийно счетоводство, ориентирано спрямо годишния календар). Сравнителната стойност не 
се променя по време на многогодишната продължителност на проекта въз основа на налични 
спестявания, а остава постоянна.
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Пета глава: приложения
 » Чеклист топлина

Оптимиране на стайната температура
 � Установяване на профил на помещение за температура и време

 � Настройване на стайната температура на желаните стойности с помощта на   
температурната регулация

 � Оптимизиране на спада на темературата (нощно време, през уикенда и ваканциите)

Предотвратяване на отопляването на неизползвани помещения
 � Оптимизация на ползването на помещението (времево и пространствено стиковане на 

провеждани в училището събития)

 � Собствени топлинни кръгове за зони с различна потребност от енергия

Намаляване на течението
 � Проверка и подобряване (свързано с разходи) на уплътненията на прозорците и 

вратите

 � Правилно затваряне на прозорците и вратите (също между стълбищата) след часовете

Освен това
 � Подбор на правилно облекло

 � Правилно проветряване (ударно проветряване)

Оптимизация на производството на топлина
 � Да се окаже влияние върху инвестиционни решения на общината с оглед на 

енергоспестяващи алтернативи (кондензиращ котел, топлинна станция)

 � Да се контролира редовно температурата на отпадъчния газ на котела; при надхвърляне 
на минималната температура на отпадъчния газ с около 40°С да се почисти котелът

 � Да се изолира повърхността на парния котел (свързано с разходи)

Оптимизация на разпределението и загубата на енергия
 � Да се изолират (свързано е с разходи) арматурите и тръбопроводите в неотоплените 

части на училището (напр. мазе)

 � Да се повиши подаването на топлина от радиаторите чрез почистване и 
обезвъздушаване

 � Да се провери, дали налични щори, первази, завеси и др. пречат на подаването на топлина

 � Да се изолират външните площи зад радиаторите
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 » Чеклист осветление 

Ситуацията с осветлението в училище да се изясни и оцени
 � Да се измери силата на осветлението на различните лампи в цялата училищна сграда

 � Да се контролира дали силата на осветлението съвпада с желаните стойности

 � Да се премахнат ненужните лампи (напр. чрез отвъртане на осветителното тяло) или 
да се избере осветително тяло с по-малка мощност (свързано с разходи)

 � Да се почистят осветителните тела, съответно стъклата на лампите (увеличаване на 
получената светлина)

 � Да се употребяват ефективни осветителни системи (отговорен: общината; свързано с 
разходи)

Пестелива употреба на изкуствената светлина
 � Да не се оставят лампите ненужно включени (напр. при достатъчно дневна светлина, в 

междучасията от над 5 мин. и в свободното от часове време)

 � Да се маркират ключовете на лампите, за да стане възможна по-добра координация 
между ключ и лампа с цел съобразено с нуждите осветление

 � Да се подобри устройството на помещението така, че да е нужна по-малко светлина 
(напр. възможно по-светла подредба на помещението, да не се спира притокът на 
светлина през прозорците, чисти стъкла на прозорците)

 � Вместо изкуственото осветление с цел предотвратяване на отражението на дъската: 
да се промени подредбата на стаята, да се монтират (свързано с разходи) специални 
растерни лампи, или да се минимализира броят на включените лампи

 � Да се промени включването на осветлението, ако осветените от дневна светлина 
коридори се осветяват допълнително по изкуствен начин, тъй като това е необходимо 
в други части на сградата, които не разполагат с дневна светлина (свързано с разходи)

 � При почистването да се включва осветлението само там, където в момента се чисти, 
съответно работата (миенето) да се извършва на дневна светлина

 � Да се монтират релета и датчици за движение в помещенията, в които често светлината 
е включена ненужно (свързано с разходи)

 � През вечерните часове ползването на сградата да бъде концентрирано в отделни 
нейни части

Употреба на по-ефективни осветителни системи
 � Да се сменят лампите с енергоспестяващи (преди всичко при повече от 2 часа работа 

на ден; свързано с разходи)

 � Да се монтират електронни баласти

 � Датчици за движение
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 » Чеклист електроуреди

Да се идентифицират „поглъщащите тока” и да се предложат алтернативи
 � Да се замени електрическото отопление или затоплянето на вода (отговорен: 

общината)

 � При закупуването на нови електроуреди да се отдаде предпочитание на 
енергоспестяващи модели

Ненужните уреди да се изключат изцяло или временно
 � Да се набавят и използват разклонители с копче за пускане и спиране

 � Да се спират мониторите на компютрите при по-дълги паузи (от около 20 мин.)

 � Да се изключват автоматите за напитки през времето, когато не се учи

 � Да се изключат ненужни бойлери или такива, които се употребяват рядко

 � Отказ от стендбай-функцията на видеоуреди, ксерокси и пр.

 � Да не се оставят кафемашините да работят постоянно, а кафето да се налее в термос

 � При наличието на множество хладилници съдържанието да се събере в един

Също и изключените уреди могат да потребяват ток, затова:
 � Да се изключват от тока или да се използва разклонител с копче; при колебание да се 

използва амперметър

Да се ползват пестеливо уредите 
 � Да се настрои бойлерът за топла вода на възможно по-ниска температура

 � Да се минимализира потреблението на ток на попмите за разпределение на парното 
отопление чрез подобряване на настройките на помпите и/или намаляване на 
мощността

 � Използване на енергоспестяващи копчета и съответно на енергомениджмънтни 
системи на уредите

 � Да се избере разумна охладителна температура (хладилници, автомати за напитки)

 � Да се готви, пестейки енергия
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 » Списък с мерки

Настоящо положение Енергоспестяваща мярка Отговорност Забележки
1. Таван, най-вече мансарда 
под покрива недостатъчно 
уплътнен

Да се поставят уплътняващи 
постелки (преди това да се 
установят особено критични 
места)

Училищна управа Може да се приложи 
сравнително изгодно с голям 
ефект, възможно е участието 
на ученици

2. В салона по физическо 
и в някои коридори старо 
единично остъкляване

Да се заменят 
последователно простите 
прозорци с остъкляване за 
съхраняване на топлината

Училищна управа

3. Ъгловите стаи на горния 
етаж са хладни заради 
неуплътнени прозорци

Да се заменят или уплътнят 
прозорците!

Училищна управа

4.Централно настройване на 
температурата: отопляване 
на сградата от 6:30 до 19:15 
(ползване от 7:00 до 20:00)

Да се започне намаляване 
на температурата пробно 
половин час по-рано, от 18:45

Домакин

5. В някои стаи напр. по 
физика има осветители за 
дъската

Замяна на осветителите с 
ЛЕД-осветление и на лампите 
на аварийното осветление с 
енергоспестяващи 

Регистриране от страна 
на енергийната група, 
предаване на информацията 
на домакина.

6. Ключовете на лампите не 
са маркирани

Да се маркират ключовете, за 
да стане възможно включване 
според необходимостта

Енергийна група Прилагане от енергийния 
мениджър

7. Не са изолирани нишите на 
радиаторите

Да се провери загубата на 
топлина чрез инфрачервена 
снимка, ако загубите са 
големи, то да се уплътнят 
нишите на радиаторите

Училищна управа, енергийна 
група

Направени бяха 
инфрачервени снимки, 
уплътняване на стъклените 
елементи зад радиаторите в 
салона от ученици на ...

8. Лампите във входната част 
нямат рефлектори...

Снабдяване на лампите с 
рефлектори

Училищна управа Проверени и премахнати 
заради твърде висок разход

9. ... и са включени и при 
дневна светлина, тъй като 
са свързани с лампите в 
страничните части, където 
няма прозорци

Разделяне на електрическите 
кръгове на части, зависещи 
и независещи от дневната 
светлина

Училищна управа

10. Висока загуба на топлина 
в парното помещение 
заради процепи във 
външната врата, откъдето се 
проветрява (водят началото 
си от някогашното газово 
отопление и понастоящем 
вече няма нужда от тях)

Затваряне на процепите за 
проветряване

Домакин Да се приложи заедно с 
мярка 7

11. Един прозорец в стая D3 
(партер) е дефектен и не се 
затваря

Нужна е поправка Домакин

12. Бекер споменава, че 
помещенията на Гръцкия 
лицей най-често са 
свръхзатоплени

Ограничаване на 
термостатните вентили 
нагоре до степен 3 (след 
уговорка с домакина)

Енергийна група, домакин Монтиране на термоментри 
на ...

13. Осветлението в стаята по 
физика е оскъдно  (ок. 350-450 
вместо 500 лукс)

Допълнтелно оборудване на 
лампите с рефлектори или 
замяна с нови лампи

Училищна управа

14. Старите лампи в стаите 
на партера без огледала и 
защита от блестене

Обновяване в рамките на 
програмата за смяна на лампи

Училищна управа  
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 » Списък с мерки ____________________________________________   училище/дата/име

Настоящо положение  Енергоспестяваща мярка  Отговорност  Забележки
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 Споразумение (примерен вариант)

Между ___________________________________________________училище

и районна управа__________________________________________на Берлин,

отдел ____________________________________________________(община) ще

се сключи следното споразумение:

 » §1 Заявление на общите намерения

Партньорите по споразумението съзнават отговорността си за пестеливо отношение с 
финансовите средства на публичната хазна и към щадяща употреба на природните ресурси с цел 
запазване на подходяща за живеене околна среда и затова в съгласие решават да предприемат в 
училището нужните стъпки за спестяване на 

 Парно отопление и топла вода

 Електрическа енергия

 Вода

 Отпадъци

 » §2 Задължения на училището

1. Училището се задължава да насочи чрез учителите и останалия персонал, както в 
часовете и в работните групи така и при други дейности, ползвателите на сградата 
към пестеливо отношение към изброените в §1 медии.

2. За тази цел в училището ще се образува работна група, която е отговорна за прилагането 
на договорените тук неинвестиционни енергоспестяващи мерки при топлината, тока, 
отпадъците и водата (моля зачеркнете ненужното). В работната група трябва да си 
съдейсват домакинът, учителите, учениците и доколкото е възможно възпитателите. 

3. Специализираното ръководство на работната група се извършва от ________________

 » §3 Задължение на общината

1. Общината е отговорна за изчисляването на сравнителните стойности според §4 и на 
постигнатите спестявания

2. Общината предоставя на училището всички необходими за упешното провеждане на 
проекта документи и информации

3. С цел мотивиране на училището общината се задължава да изплати зависещата от 
успеха премия според §5
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 » §4 Определне на спестените енергийни разходи

Топлина

Като времеви период на сравнение за установяване на спестеното се определя 
потреблението през отоплителния период на годините/годината_______________

Средното, характерно за настоящото ползване и настоящото сградно състояние на 
училището потребление (сравнителна стойност) възлиза на:

Топлинна енергия: _______________ през нормалната година с число градусодни/стойност 
G15 от____________

Първоначална стойност (при централно отопление): ________________ киловата.

Отопляван обем съответно нетна отоплявана площ:_______________кубически метра 
съответно ______________ квадратни метра годишно или етажна площ: ______________ квадратни 
метра годишно.

Топла вода: _________________ (в случай че се отчита отделно)

Електричество

Електроенергия: ______________ киловатчаса, съответно _____________киловатчаса 
дневна тарифа __________________ киловатчаса нощна тарифа

Електрическа мощност:

Стойност за половин час, съответно ________________киловата

Отпадъци

Като сравнителна стойност за установяване на спестеното са използвани платените начини 
на изхвърляне на ________________

Вид контейнер Обем на съответния 
контейнер

Брой контейнери Честота на изпразване

Остатъчни отпадъци

Хартия

Стъкло

Опаковки

Вода

Като времеви период на сравнение за установяване на спестеното се определя 
потреблението на вода за годините / годината ____________________

Средното, характерно за настоящото ползване на сградата и за настоящето сградно 
състояние на училището потребление (сравнителна стойност) възлиза годишно на: ______________ 
кубически метра питейна вода, от тях ____________________ кубически метра вода за поливане 
(според сметката) както и ______________ кубически метра отпадни води.
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Промени в ползването

Съществени промени в ползването както и промени в строителните материали, парната 
инсталация и техническото оборудване се протоколират от работната група. Сравнителните 
стойности след това съответно се нагаждат.

 » §5 Определяне на спестените разходи

Постигнатите спестявания в изброените под §1 области се пресмятат в парична стойност 
според актуалните цени. Тук се образува разликата между теоретичните разходи (резултиращи от 
оценените според актуалните цени сравнителни стойности) и действително възникналите разходи. 
Коригирането на климатичните фактори при потреблението на топлина на сградата се случва чрез 
числа градусодни и съответно стойности G15. Денят на годишния отчет е _____________ (дата). 
Отчитат се съответните годишни отчети от предходните години на изброените под §1 области.

 » §6 Принцип на разпределение

Спестените средства се разпределят според следния ключ:

_______________% за училището за свободно ползване

_______________% за облекчаване на домакинството у общината

_______________% за допълнителни инвестиционни енергоспестяващи мерки в училището

_______________% за домакина 

 » §7 Изплащане и употреба на средствата

Изплащането на спестените средства се извършва годишно, щом са налице нужните 
данни, във всеки случай на-късно до ______________ (3 месеца след деня на отчитане според 
§5). За употребата на средствата решава училищното, общото или учителското събрание или 
назначена от него комисия. Тук трябва да се гарантира участието на отговорната за постигането 
на енергоспестяващата цел работна група. 

 » §8 Влизане в сила и продължителност

Споразумението влиза в сила на ______________ и първоначално е със срок от 
_______________ години. Сравнителните стойности остават непроменени през този период, 
доколкото не настъпят промени в ползването според §4. 

Двете страни могат да договорят продължаване. 

Подпис училище ______________________            Подпис община _______________________

Място, дата __________________________ 
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Списък с литература

Брошури

Могат да се поръчат или свалят от www.ufu.de
• UfU брошура – Пестене на енергия в училищата добри практики
•  UfU брошура – Как да пестим енергия в училище
•  UfU учебни материали – Вятърна енергия
•  UfU брошура – Добри практики – педагогическо ползване на соларни инсталации
•  UfU брошура – Ръководство за използването на фотоволтаични инсталации
•  UfU брошура – Пестене на енергия и възобновяеми енергии
•  UfU брошура – Индекс за устойчивост в Берлин
•  UfU брошура – Малък наръчник за спасяващите климата
•  UfU брошура – Природен газ и слънце в основното училище
•  UfU брошура – Инструменти за започване

Могат да бъдат поръчани или свалени на www.bine.info
•  BINE брошура – Какво е енергия?
•  BINE брошура – Фотоволтаика
•  BINE брошура – Соларна енергия
•  BINE брошура – Вятърна енергия
•  BINE брошура – Соларната енергия ходи на училище
•  BINE брошура – Пестене на енергия вкъщи

Могат да бъдат поръчани или свалени на www.bmu.de/bildungsservice
•  BMU брошура – Възобновяеми енергии 2008 г. в Германия
•  BMU брошура – Устойчива консумация
•  BMU брошура – Локална агенда 21 и устойчиво развитие в немските общини
•  BMU брошура – Трикратно използване на енергията

Могат да се поръчат или свалят в интернет
•  Брошура – Енергия в Германия www.bmwi.de
•  Брошура – EV/UO – нефт – потребление на енергия и резерви
•  Брошура екологичен инситут – Треска за ресурси
•  Брошура – Устойчивата потребителска кошница
•  Брошура – DLR от знанието към дейстието  - нови пътища към устойчивата консумация
•  Брошура – BUND 59 съвета за устойчивото отношение към енергията
•  BP Statistical Review of World Energy 2009 
•  Климатични детективи – наръчник за опазването на климата и околната среда в училище, 

Тилман Лангнер: www.umweltschulen.de/broschueren/br1.html
•  Брошура на баварската агенция по околната среда UmweltWissen, екологичната следа , 

2009 г.

Учебници
• Diercke spezial, Globaler Klimawandel,Westermann Verlag
•  Materialsammlung Energie, Cornelsen Verlag
•  Praxis Geografie – Klimawandel, Westermann Verlag може да се поръча на www.bmu.de/

bildungsservice
•  TERRA global, Klima im Wandel, Klett Verlag
•  TERRA Thema, Globaler Klimawandel,
•  Themenheft und Materialmappe, Klett Verlag
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Специализирани книги
• Holger Rogall – Ökologische Ökonomie - Eine Einführung, VS Verlag für Sozialwissenschaften
• Grünbuch der EU - nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energieversorgung
•  John Erpenbeck, Handbuch Kompetenzmessung, Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft  

• Steuern •
• Recht GmbH
• Brundtland Bericht
• Energie, Forschungszentrum Jülich (Hg.) www.energie-in-der-schule.de
• Pendos CO2-Zähler. Die CO2-Tabelle für ein klimafreundliches Leben, co2online
• CO2 Lebenselixier und Klimakiller, Jens Soentgen und Armin Müller, oekom Verlag
• WasIstWas Band 3 – Energie, Tessloff Verlag
• WasIstWas Band 125 – Das Klima, Tessloff Verlag

Страници в интернет
www.agenda21berlin.de

www.agenda21berlin.de/fussabdruck

www.atmosfair.de

www.bmu.de

www.bmu.de/bildungsservice

www.bpd.de

www.das-energieportal.de

www.energiesparclub.de

www.fiftyfiftyplus.de

www.footprintnetwork.org

www.ipcc.ch

www.izt.de/solarsupport

www.klimawink.de

www.klimaschutzschule.de

www.kwk-modellstadt.de

www.latschlatsch.de

www.oeko-fair.de

www.powerado.de

www.stadtentwicklung.berlin.de/agenda21/

www.schule-energie-bildung.de

www.solarsupport.org

www.transfair.de

www.ufu.de

www.umwelt-bayern.de

www.umweltbundesamt.de

www.umweltschulen.de

www.upi.institut.de

Филми 
fifty/fifty Energiesparen an Schulen, www.ufu.de

Други материали и дейности в час
• Климатичен оракул за въглероден диоксид: www.klima-sucht-schutz.de/klima-orakel.0.html
• Box Primary und Box Next Generation (експериментални инструменти  за възобновяемите 

енергии): www.ufu.de/de/fachgebiete/klimaschutz-und-umweltbildung/powerado/powerado-
downloads.html

• Климатичен балон www.ufu.de/de/leistungen/klimaballon.html
• powerado – материали за възобновяемите енергии: www.ufu.de/de/fachgebiete/klimaschutz-

undumweltbildung/powerado/powerado-downloads.html
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Откъде идва енергията в училище? Къде отива? За какво ни е 
нужна? Всичко това са въпроси, на които трябва да бъде даден отговор 
с помощта на училищния пакет „Пестене на енергия в училище”. 
Учениците се активизират в училището си, анализират потреблението 
на енергия, откриват разхищение и разработват собствени идеи за 
пестене на енергия. За да може всичко това също да бъде финансово 
възнаградено, се дават съвети и указания за участие в проекта fifty/
fifty. С участието в най-големия европейски образователен проект за 
опазване на климата училищата могат да направят голям принос за 
международното опазване на климата.

Изданието е насочено към учители от прогимназиалната и 
гимназиалната степен, които искат да подготвят учениците си за 
бъдещето. То съдържа информация за проекта fifty/fifty и учебни модули, 
включително работни листове за провеждането на енергоспестяващ 
проект в училище.

UfU  е научен институт и гражданска организация. Той инициира 
и ръководи научни проекти при практическото им прилагане, дейности 
и контакти, които са публично и обществено значими, стремят се към 
промяна на екологично неприемливи състояния и се нуждаят от и 
изискват участието на гражданите. От 1990 г. насам 15 сътрудници 
работят в специализираните области опазване на климата и образование 
по въпросите на околната среда, екологично право и приобщаване, 
както и опазване на ресурсите и ландшафтна екология в различни 
проекти в Германия и чужбина. Работилницата на UfU функционира като 
устойчиво ядро за нововъзникващи области под формата на отворен 
център с различни теми и проекти. 

Автор
Флориан Клихе  
със сътрудничеството 
на Икен Дрегер

Оформление и илюстрации
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