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Energia in Educaţie 

 Unul din obiectivele Asociaţiei pentru 
Managementul Energiei Timiş este educarea 
cetăţenilor de la copiii mici până la adulţi cu scopul 
de a deprinde  fiecare un comportament ecologic in 
ceea ce priveşte utilizarea energiei într-un mod 
responsabil. 

 Astfel AMET a iniţiat proiectul educaţional “Copiii 
salvează energia!”, desfăşurat in cadrul a patru 
şcoli Eco din Timişoara, urmând să fie extins şi in 
celelalte şcoli din judeţul Timiş. 



 

Add your 

logo here 

 

3 



 

Add your 

logo here 

 

4 

Scopul urmărit în proiectul  
                      
                 “Copiii salvează energia!” 

 

 

 Proiectul  are ca  tema reducerea consumului de 

energie  prin  educarea copiilor de a face economie de 
energie in scoli sau acasa si folosirea energiei din 
resurse regenerabile pentru un mediu mai curat. 

 Împreună cu cadrele didactice din grădiniţe,şcoli, 
licee şi universităţi, dorim să arătăm importanţa 
eficienţei energetice şi folosirea resurselor regenerabile , 
precum şi beneficiile care reies din ele. 
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Acţiuni desfăşurate in cadrul 
proiectului 

9 Mai 2013 

 A avut loc o primă  întrunire cu cadrele 
didactice şi susţinerea  cursurilor de training  
“Energie verde” pentru profesori şi învăţători; 

 

 Cadrele didactice pe baza informaţilor si 
materialelor furnizate de membrii AMET, au 
organizat şi susţinut activităţii şi lecţii cu copiii 
despre ce este energia si metode de economisire a 
energiei la şcoală şi acasă. 
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Ziua Internaţională a Climei 

15 Mai 2013 

 Activităţiile au culminat cu un concurs de 
desene, desfăşurat in Parcul Copiilor, intre elevii 
şcolilor paticipante, unde elevii au fost premiaţi 
pentru efortul şi munca depuse. 

 Tema desenelor a fost :”Un aer mai curat pentru 
noi toti, folosind energie verde.” 
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Desenele copiilor  
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Iubeşte Energia 
 Verde! 
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5 Iunie-Ziua Internaţională a 
Mediului  

5 iunie 2013 

 Evenimentul a avut loc în incinta Facultăţii 
de Chimie Industrială din Timişoara, unde elevii au 
participat cu desene-postere la expoziţia 
organizată în holul de la intrare a facultăţii şi au 
susţinut comunicări ştiinţifice despre măsurile luate 
de fiecare in parte dintre ei pentru a salva Planeta 
Albastră. 
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5 Iunie-Ziua Internaţională a 
Mediului  

 Elevii care au participat la proiectul “Copiii 
salvează energia!” au prezentat  în partea a doua a 
proiectului, măsurile luate de ei de a economisi 
energie într-o săptămână în clădirea principală a 
şcolii din care fac parte. 

 Prin comparaţie cu o săptămână inainte când nu 
s-au luat măsuri de economisire a energiei, s-a 
constat ca fiecare şcoală participantă a reuşit să facă 
o economie intre 85-180 kWh intr-o săptămână. 
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Posterele Copiilor- Un mediu mai curat folosind 
energie din resurse               regenerabile! 
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Copiii salvează energia! 

 Proiectul se desfăşoară pe parcursul a unui 
an de zile cu posibilitatea de a se prelungi cu 
consimţământul părţilor participante. 

 Aşteptăm şi alte şcoli  din judeţ pentru a 
participa în cadrul proiectului, pe viitor se doreşte 
organizarea unor workshopuri intre elevi şi studenţi 
pe tema reducerii consumului de energie şi energie 
din resurse regenerabile. 

 

Vă mulţumesc! 


