Vzdelávací kurz

o udržateľnej
regionálnej energetike
Vzdelávací kurz o udržateľnej energetike vytvorili Priatelia
Zeme-CEPA v spolupráci s externými odborníkmi. Je určený
zástupcom samospráv, občianskych organizácií a aj aktívnym
občanom so záujmom o využívanie úspor a obnoviteľných
zdrojov energie v regióne Poľana.

Kurz je rozdelený do 4 tematických
modulov. Každý modul začne
prednáškou, na ktorú nadviaže
domáce štúdium a komunikácia
s lektormi prostredníctvom internetu.

Kurz kombinuje prednášky a individuálne štúdium
prostredníctvom internetu. Prvý turnus sme uskutočnili vo
februári a marci tohto roka v Detve a absolvovalo ho spolu
17účastníkov (z nich 11 obdržali certifikáty). Teraz
pripravujeme druhý turnus. Uskutoční sa pravdepodobne
v októbri a bude trvať 4 týždne. Miesto a čas prednášok
záujemcom upresníme do konca augusta. Každý účastník
obdrží po absolvovaní kurzu a zvládnutí testu certifikát.
(Okrem toho podobný kurz ešte na jeseň 2011 zrealizujeme
pre vybraných študentov z univerzít v Banskej Bystrioci a vo
Zvolene.)

Prvý modul: Globálne súvislosti
(klimatická zmena, ropný zlom
a medzinárodné opatrenia a politiky
na ochranu klímy a podporu
udržateľnej energetiky)
Druhý modul: Význam energetickej
sebestačnosti pre regionálny rozvoj
(význam udržania peňazí v regióne,
lokálne energetické plánovanie
a finacovanie energetických projektov)
Tretí modul: Energetická efektívnosť
(možnosti úspor a praktické cvičenia,
vrátane hodnotenia energetických
strát budov a práca s termovíznou
kamerou)

Vzdelávanie o udržateľnej energetike na vidieku je súčasť
projektov Priateľov Zeme-CEPA financovaných Rozvojovým
programom OSN v rámci Programu malých grantov GEF
a Európskou Komisiou.
Cieľom vzdelávania je poskytnúť ľuďom v našom regióne
dôležité informácie a postupne budovať pracovnú skupinu pre
koordinovaný rozvoj udržateľnej energetiky v tomto regióne.
V súčasnosti takáto skupina neexistuje a my dúfame, že práve
časť absolventov tohto kurzu sa stane jej zárodkom.

Štvrtý modul: Využívanie
obnoviteľných zdrojov energie
(konkrétne možnosti využívania
slnečnej energie, biomasy, tepelných
čerpadiel a vetra na miestnej úrovni)

Záujem o účasť na druhom turnuse vzdelávacieho kurzu (pre verejnosť v obciach okolo
Poľany alebo pre študentov uvedených univerzít) adresujte Jurajovi Zamkovskému alebo
Miroslavovi Lackovi ( klima@priateliazeme.sk, mobil: + 421 905 581 060, 0908 902 257).
Aktivitu realizujú Priatelia Zeme-CEPA s finančnou podporou Európskej Únie
a Rozvojového programu OSN v rámci programu malých grantov GEF.
Za jej obsah nesú výlučnú zodpovednosť Priatelia Zeme-CEPA.
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