Osalejate juhend
Võistlusaastad 2011-2012

Selles dokumendis on järgmine teave:
 võistluse ajakava ja tingimused
 osalemisjuhend: kirjeldused, protsessid ja
eeskujuvormid
 tööde hindamine ja sõnastik

U4energy on algatus, mida rahastatakse Euroopa
Intelligentse Energia programmi kaudu
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AJAKAVA JA TINGIMUSED
Sissejuhatus
U4energy

(www.U4energy.eu)

on

üleeuroopaline

tõhusa

energiakasutuse

teemaline

proovilepaneku võimalus koolidele, kaasates õpilasi ja õpetajaid Euroopa suurte energia ja
kliimamuutustega seotud eesmärkide täitmisse. U4energy on Euroopa Komisjoni algatus, mida
rahastatakse Euroopa Intelligentse Energia programmi kaudu. U4energy võistlusel on kolm
kategooriat:
Kategooria A: “Parimad tõhusa energiakasutuse meetmed”
Sihtrühmad: kooli juhtkond ja teised töötajad koos õpetajate ja õpilastega, keda
ideaaljuhul toetab kohalik omavalitsus
Kategooria

B:

“Parim

pedagoogiline

praktika

tõhusa

energiakasutuse

propageerimisel”
Sihtrühm: õpetajad
Kategooria C: “Parim koolikampaania tõhusa energiakasutuse vallas”
Sihtrühm: õpilased õpetaja juhendamisel
Eriauhinna kategooria: “Parim praktika väljaspool U4energy võistlust”
Sihtrühmad: riiklike avalikult rahastatavate tõhusa energiakasutuse algatuste võitjad
ja koordineerijad
Osalejad peaksid võistlusel osalemiseks registreeruma. Esimesed 1500 registreerujat saavad
õpilase vahendikomplekti, milles on U4energy kleebised, debatikaardid, suur plakat ja juhised,
kuidas võistlusportaalis olevaid allikaid parimal viisil kasutada. Komplektis oleva materjali
digitaalversioonid on saadaval veebilehe tööriistarubriigis.

Nõuetele vastavus
Osalemisõigusega riigid:


27 ELi liikmesriiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti,
Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu,
Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia,
Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik



Lisaks Horvaatia, Island, Liechtenstein ja Norra

Tööde esitamine:
Kõigis võistluskategooriates on tööde esitamise tähtpäev 16. mai 2012 (keskööl). Koolid saavad
esitada töid kategooriates A, B ja C.
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Eriauhinna kategoorias osalejatelt ei nõuta otsest tööde esitamist. Auhinnatud koolid/õpetajad
peaksid võtma ühendust riikliku tugipunktiga (RTP) ja algatuse koordineerijaga, kes esitavad töö
koolide/õpetajate nimel.

Esitatavad dokumendid:
Esitatavate failide maht peab vastama alljärgnevatele nõuetele:


pildifailid: max 3 MB faili kohta



tekstifailid: max 5–10 MB



videofailid: max 25 MB, akna suurus 640 x 480 või 320 x 240 pikslit*

* Üle 25 MB suuruste videote jaoks on kõigi online-vormide piires saadaval you-tube-väli – galerii
pleierite

kaudu

kuvatakse

ainult

you-tube-lingid.

Üksikasjalik

teave

aktsepteeritavate

failivormingute kohta on saadaval rubriigis “KKK” U4energy veebilehel: klõpsake siia!
U4energy ei vastuta kadunud, kahjustatud ega vale suurusega failide eest.

Keeled:
Võistlustööd võib esitada ükskõik missuguses ELi ametlikus keeles.
Töö pealkiri ja kokkuvõte tuleb esitada lisaks inglise keeles. Kokkuvõte on vajalik Euroopa žürii
liikmetele projektide hindamiseks, aga ka neile, kes vaatavad galeriis avaldatud töid.

Tegevuste elluviimine:
Kategooria A: arvesse võetakse ainult need tegevused/meetmed, mida on rakendatud
võistlusperioodil, septembrist 2011 kuni maini 2012.
Kategooria B: arvesse võetakse need tunniplaanid, mis on välja töötatud ja mida on rakendatud
2011/2012. õppeaastal. Õpetajatel on lubatud parandada varem esitatud tunniplaani ja see
taasesitada.
Kategooria C: arvesse võetakse teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, mis korraldatakse
2011.-2012. aastal.
Erikategooria: arvesse võetakse need avalikult rahastatavad energiatõhususe teemalised
algatused, mis on korraldatud riigi tasandil aastail 2010–2012.
Palun pange tähele, et U4energy esimese võistlushooaja võitjad (Euroopa ja riigi tasandil) ei saa
sama tööd uuesti esitada.

Tugipunkt
Kui osalejatel on võistluse kohta küsimusi, siis nad peaksid võtma ühendust riikliku

tugipunktiga, kes saab neid aidata nende kohalikus keeles.
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KUIDAS VÕISTLUSEL OSALEDA?
KATEGOORIA A: “Parimad tõhusa energiakasutuse
meetmed”
Kes võivad osaleda?
Kooli juhtkond ja teised töötajad koos õpetajate ja õpilastega, keda ideaaljuhul toetab kohalik
omavalitsus

Eesmärgid:
Selle võistluskategooria eesmärk on auhinnata neid, kes on kõige rohkem pingutanud, et nende
koolis energiat kokku hoida (säästmine elektrienergia ja kütte/jahutuse pealt), võttes selleks
tõhusaid meetmeid ja paigaldades seadmeid koos õpetajatele ning õpilastele suunatud
pedagoogilise tegevusega, mis aitab neil paremini mõista tõhusa energiakasutuse tehnoloogiat ja
julgustab neid andma oma panuse energia säästmisse.

Nõuded:


Ligipääs energia tarbimist näitavatele arvetele (elektrienergia ja küte/jahutus) võistlusele
eelneva aasta arvestuses (c-1). Arved tuleb esitada osana võistlustööst. Koolidel, kelle
energiaarved tasub kohalik omavalitsus, tuleks paluda koopiad. Kui arved ei ole saadaval,
kuid koolil on siiski kehtivad tarbimisandmed aasta c-1 kohta, tuleb esitada tõendina
arvesti pildid.



Osalejad

esitavad

energiasäästuplaani,

sealhulgas

dokumenteeritud

energiasäästumeetmed. Palun pange tähele, et mõju on peamine hindamiskriteerium.

Energiasäästuplaan:
Energiasäästuplaani eeskujuvorm on saadaval veebilehel ja osalejad peaksid selle ära täitma.
Lisaks tuleb osalejal täita ja esitada energiasäästmise tööriista tulemused. Energiasäästuplaanis
on järgmine teave:



teie koolis kasutatud energiasäästumeetmete loend ja lühikirjeldus



energiasäästutööriista tulemused:


säästetud energia protsentides



rahasääst



CO2-heitmete vähenemine



kokkuvõtted ja soovitused võimalikeks parandusmeetmeteks
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kokkuvõte pingutustest, mida osalejad on teinud, et innustada nende kooli ja
kogukonda energiat säästma



kogemused teistes energiaharidusega seotud projektides



teave selle kohta, kas osalejad plaanivad saavutatud tulemusi edaspidi rakendada



ametlikult

raporteeritud

tulemused

(nt

kohalik

meedia

ja

omavalitsus,

riigi

õpetajaühendused)

Tööriist:
Energiasäästutööriist: (allalaaditav Exceli fail)
Osalejad peavad võrdlema nende energiatarbimist aastatel c ja c-1 arvestinäitude või arvete
analüüsimise abil.
Energiasäästutööriist aitab osalejatel arvutada elektrienergia ja kütte/jahutuse pealt kokku hoitud
protsenti, rahasäästu ja CO2-heitmete vähenemist.
Osalejad peaksid esitama järgmised andmed:


tarbitud elektrienergia



tarbitud gaas või kütteõli



elektrienergia ja gaasi/kütteõli maksumus

Tööriist teeb tarbitud elektrienergia ja kütte/jahutuse kohta järgmised arvutused:


säästetud energia protsentides



rahasääst



CO2-heitmete vähenemine

KATEGOORIA B: “Parim pedagoogiline praktika tõhusa
energiakasutuse propageerimisel”
Kes võivad osaleda?
Kooliõpetajad

Eesmärgid:
Selle võistluskategooria eesmärk on julgustada õpetajaid looma edukaid meetodeid selle kohta,
kuidas õpetada energiat säästma (keskendudes põhienergiale), ja sellest raporteerima, kaasama
sellesse töösse õpilasi ja selgitama neile energiatarbimise vähendamise vajadust. Kuigi kaudne
energiasääst ei peaks olema põhieesmärk, võib protsessi kaasata vahendi- ja jäätmekäitluse.
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Nõuded:
Osalejad peaksid esitama tunniplaani, milles on kõik põhiandmed, sealhulgas nende võistlustööd
iseloomustav pealkiri ja illustreeriv pilt. Tunniplaani eeskujuvormil on järgmine teave:


õppetunni nimetus, õpetaja nimi ja kooli andmed



ingliskeelne kokkuvõte (max 200 sõna)



keskmes olev õppeaine ja pedagoogilised eesmärgid



mitmes klass / õppeaste



õppetunni kirjeldus



vajalik õppematerjal



plaanitud tegevus, et õppetundi tõhustada/parandada



ajajaotus



tagasiside (rakendatavad sammud, et analüüsida seda, kuidas õpilane on õpetatavast aru
saanud)



tulemused



vastused järgmistele küsimustele:


teie kogemus teistes energiaharidusega seotud projektides



teave selle kohta, kas plaanite saavutatud tulemusi edaspidi kasutada



ametlikult raporteeritud saavutused (nt kohalik meedia ja omavalitsus, riigi
õpetajaühendused)



millist kasu saavad teie tunniplaanist teiste riikide õpetajad?

Kohtunikud arvestavad tunniplaani hindamisel tunniplaaniga seonduvat ja mitmes kultuuris
rakendatavat tegevust ning samuti seda, mil määral saavad esitatud materjali kasutada teised
õpetajad (ülekantavus) ja muus kontekstis (kohandamine). Tähtis on ka multidistsiplinaarne
vaatenurk.

KATEGOORIA C: “Parim koolikampaania tõhusa
energiakasutuse vallas”
Kes võivad osaleda?
Õpilased õpetaja juhendamisel

Eesmärgid:
Selle võistluskategooria eesmärk on julgustada osalevaid õpetajaid ja õpilasi looma ning ellu
viima uuenduslikke ja loomingulisi kampaaniaid, et edendada tõhusat energiakasutust nende
koolis ja/või kogukonnas.
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Nõuded:
Osalejad peaksid täitma kommunikatsiooniplaani ja küsimustiku. Kommunikatsiooniplaanis
peaksid olema kõik olulised andmed, sealhulgas tööd iseloomustav pealkiri ja seda illustreeriv
ikoon.
Kampaania arendamisel peaksid osalejad arvestama alljärgneva tsükliga:


Kavandamine: määratlege eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalik tegevus.



Rakendamine: plaani elluviimine.



Hindamine:

esitage

meetodid,

millega

hinnata

saavutatud

tulemusi

(osa

kampaaniaplaanist). Käimasoleva töö korrapärane hindamine (nt iga 3-4 kuu järel),
tulemused võib koguda ja esitada osana aastalõpu kokkuvõttest.

Tööriist:
Küsimustik: (allalaaditav Wordi fail)
Osalejad saavad jälgida ja hinnata nende teadlikkust ja käitumuslikku muutust energia
kasutamisel, võrreldes küsimustiku vastuseid, mis on antud kooliaasta alguses ja lõpus.

ERIAUHINNA KATEGOORIA: “Parim praktika väljaspool
U4energy võistlust”
Kes võivad osaleda?
Selle auhinna sihtrühm on edendatavate ja hiljutiste riiklike energiaharidusalgatuste võitjad
(koolid/õpetajad). Osalemiseks peavad need algatused toimuma aastail 2010–2012.
Erikategoorias osaletakse nende algatuste RTP ja riiklike koordineerijate kaudu, kes esitavad
võistlustöö võitjate nimel.

Eesmärgid:
See eriauhind on vahend, mis loob samalaadse missiooniga, Euroopa energiahariduse
edendamise algatuste vahel sünergia.
Lisateabe saamiseks palun tutvuge eriauhinna juhendiga, mis tehakse kättesaadavaks sügisel
2011.

TÄHTIS TEAVE
Hindamine
Kriteeriumid:
Töid hindab haridus- ja energiaekspertide kogu, kes lähtub järgmistest kriteeriumidest:
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1. Mõju, mida õpetajate ja õpilaste tegevus energiatarbimisele avaldas.
2. Tähtsus:

kui

oluline

võistluskategoorias.

oli

Tööd

välja

mõeldud

peaksid

selgelt

ja

läbiviidud

peegeldama

tegevus

konkreetses

kategooriate

all

toodud

põhinõudmiste täitmist. Lisaks arvestab hindamiskogu seda, kas tegevus vastas õpilaste
vanusele.
3. Ideede ja järelduste selgus: projekti selgitamine lihtsas keeles ja selle edastamine,
näidates teema head tundmist ning andes edasi veenvaid rakendusviise, lahendusi ja
sõnumeid.
4. Jätkusuutlik tegevus ja meetodid, mis ei olene välisteguritest. Neid hinnatakse nende
pikaajalise mõju järgi (nt õppekavasse lõimimise võimaluste alusel).
5. Pakutud tegevuse ja meetodite ülekantavus: projekte hinnatakse selle järgi, kuidas nad
sobivad eri kultuuri- ja geograafiaruumi.
6. Kogukonna kaasatus väljaspool koolikeskkonda: näiteks vanemad, kohalik omavalitsus,
energiaeksperdid ja sponsorid, kes võivad aidata projekti eesmärke saavutada.
7. Projekti ja selle tulemuste reklaam ning levitamine kohalikus meedias.
8. Tööde esitlemine: esteetika, stiil, küljendus, kujundus ja tehnoloogia hea kasutus.
9. Tööde uudsus: hindamisel arvestatakse asjakohasust, värskust, loovust ja didaktilist
lähenemist.
10. Vanusele vastavus: kategooriates A ja C arvestatakse õpilaste vanuserühma, hinnates,
kui hästi sobib projekti sisu sihtrühmaga.

Kõik hindamiskogu otsused on lõplikud ja neid ei saa vaidlustada.

Võitjad:
Riiklikud võitjad
Iga riigi žürii valib kategooriates A, B ja C välja ühe võitja (ühe riigi kohta on kokku kolm võitjat).
Eriauhinna kategooria üksikasjad avaldatakse sügisel 2012.
Kõik riiklikud võitjad kutsutakse kahepäevasele tasuta reisile Belgia pealinna Brüsselisse Euroopa
auhinnatseremooniale. Brüsselis korraldatakse üritusi ning külastatakse põnevaid kohti, nt
ekskursioon Euroopa Komisjoni/Parlamenti MEPi juhatusel. Lisaks saavad võitjad raamitud
tunnistuse, jätkusuutlikkuse karika ja energiakomplekti koolile.
Kategooriate A ja C puhul osalevad tseremoonial koolikollektiivi liige (nt algatust juhtinud õpetaja,
koolijuht) ja õpilane. Palun pange tähele, et alaealist peab saatma täiskasvanu.
Kategooria B puhul kutsutakse tseremooniale ainult auhinna võitnud õpetaja.
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Euroopa võitjad
Riiklike võitjate hulgast valib suursugune žürii igas kategoorias kaks paremat, et määrata kolm
Euroopa võitjat ja kolm teise koha omanikku.
Peale eespool nimetatud kahepäevase tasuta reisi Brüsselis peetavale auhinnatseremooniale
saavad Euroopa võitjad auhinna väärtuses 3000 €.

Silmapaistva toetaja auhinnad:
Eriauhind määratakse silmapaistvatele toetajatele, kes on aktiivselt toetanud koole U4energy
projekti elluviimisel (kooli juhtkond, kohalik omavalitsus, kohalikud spetsialistid, ajakirjanikud).
Koolid saavad olulise kandidaadi üles seada võistlustöö ühe osana.

Õigus- ja eetilised sätted
Euroopa Komisjon jätab endale õiguse tingimusi ja reegleid igal ajal muuta. Kõik teated
võimalikest muudatustest avalikustatakse veebilehel ning need hakkavad kehtima nende
avaldamisest alates. Enne tööde saatmist pöörake palun tähelepanu alljärgnevale:


Kõik osalejad peavad järgima Euroopa autoriõiguse seadusi.



Tööd ei tohi sisaldada väiteid, fakte, infot ega tsitaate, mis võivad isikut või isikute rühma
halvustada või haavata; samuti ei tohi töödes olla väiteid, pilte, fakte, infot ega tsitaate,
mis võivad õhutada inimeste hukkamõistu rassi, arvamuse, rahvuse, soo, usu, töö või
muu alusel; samuti ei tohi tööd julgustada seadust rikkuma.



Eeldatakse, et kõik inimesed, keda on pildistatud või filmitud, on selleks oma nõusoleku
andnud (või on andnud nõusoleku nende vanemad).



Need paljundamisõiguse ja isikuandmete kaitse sätted on saadaval U4energy veebilehel
või otselingina: klõpsake siia!

Palun pange tähele, et töö võib võistluselt eemaldada, kui selles rikutakse reegleid, mis on kirjas
alapunktis ”Õigus- ja eetiline teave”.

Alustamiseks


Olge esimese 1500 registreeruja seas, siis saate õpilase vahendikomplekti.



Leidke inspiratsiooni U4energy vahendivaramust, mis pakub abistavat haridusmaterjali ja
muud teavet, mida saab kasutada klassiruumis ning väljaspool seda.



Uurige meie energiateemalisi artikleid, mis avaldatakse iga kuu – neis on huvitavaid fakte
ja nõuandeid.



Lugege ELi ja riiklikke ajakohastatud uudiseid meie veebilehelt.
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Sõnastik


Võistlusperiood: 16. september 2011 kuni 16. mai 2012.

Kategooria A:


Energia: toiteallikas (elekter) ja küte/jahutus (gaas või õliküte).



Energiasäästumeetmed: tegevus energiatarbimise vähendamiseks.



Energiasäästuplaan: plaan on osa esitatavast mapist, mida nõutakse A-kategoorias
osalejatelt. See koosneb rakendatud energiasäästumeetmete nimekirjast, energia
säästmisel saavutatud tulemustest, rahalisest võidust ja CO2 eraldumise vähenemisest
(energiasäästutööriist).



Energiasäästutööriist: see aitab arvutada säästetud elektrienergia ja kütte/jahutuse
pealt kokku hoitud väärtust protsentides ning rahasäästu, ja saavutatud CO2-heitmete
vähenemist.



Võrdlusaasta (aasta c-1): 1. oktoobrist 2010 kuni 30. aprillini 2011



Võistlusaasta (aasta c): 1. oktoobrist 2011 kuni 30. aprillini 2012

Kategooriad B ja C:


Esmatähtis energia: viitab toiteallikatele (elekter), küttele/jahutusele (gaas, õliküte,
kivisüsi jne) ja transpordile.



Tunniplaan: see on õpetaja üksikasjalik kirjeldus ühe tunni käigust ja seal tehtavast.
Tunniplaani on teinud õpetaja klassi juhendamiseks. See peab olema kokkuvõtlik, kuid
sisaldama kogu vajaminevat teavet.



Kampaaniaplaan: see on dokument, kus on kirjeldatud teie kampaania tähtsamaid
elemente: eesmärke, publikut, ajakava, kasutatud tööriistu ja hindamismeetodit.
Suhtlemine publikuga võib toimuda nii kirjalikult, suuliselt kui ka elektrooniliselt.
Tööriistade hulka võivad kuuluda prinditud trükised, videod, PowerPoint-esitlused, onlinesuhtlus, pildid, küsitlused, raportid, suhtlus meediaga, tunnistused ja auhinnad, kõned,
rühma tunnusmärgid (nt kirjapäis, logo vms) jne.



Küsimustik: tööriist kategooria C jaoks, mis võimaldab jälgida ja hinnata teadlikkust ning
käitumuslikku muutust tõhusa energiakasutuse vallas.
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