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NOWY PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ WCZESNA NAUKA O ZMIANACH KLIMATYCZNYCH I
SMOGU
Przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym to nie tylko obszar zainteresowania rządów
i biznesu, lecz również konsumentów. Dlatego też edukacja ekologiczna prowadzona już od
najmłodszych lat może zaprocentować w przyszłości zmianą nawyków i tym samym ograniczeniem
emisji.
Dużą rolę w walce o czystsze powietrze odgrywa ciepłownictwo. Startujący właśnie program
edukacyjny zainicjowany przez spółkę PGE Energia Ciepła ma pomóc uczniom szkół podstawowych
zrozumieć, w jaki sposób powstaje ciepło, skąd bierze się energia elektryczna i jaki mają wpływ na
klimat i ochronę środowiska. Szkoły mogą zgłaszać się do 8 października.
– Klimat i ochrona środowiska to tematy, które interesują dziś nie tylko naukowców, lecz także
młodych ludzi. Wszelkie inicjatywy, które propagują ekologiczne postawy, mówią o tym, skąd się
w ogóle biorą prąd, ciepło i energia, są mile widziane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cieszę
się, że także Grupa PGE przyłączyła się do tego typu działań, edukacji nigdy za dużo i warto ją
kontynuować – mówi agencji Newseria Biznes Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.
Polska jest jednym z europejskich liderów w sektorze ciepła sieciowego. Ma jedną z najlepiej
rozwiniętych sieci ciepłowniczych w Europie, która liczy blisko 21,5 tys. km. Systemy ciepłownicze
funkcjonują w większości polskich miast. Około 50 proc. gospodarstw domowych w Polsce kupuje
energię cieplną od systemowych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Ciepło z elektrociepłowni jest
bardziej efektywne ekologicznie – zwłaszcza w porównaniu z indywidualnymi kotłami na węgiel,
dlatego odgrywa dużą rolę w walce ze smogiem i emisją CO2.
Nowy program edukacyjny, który zapoczątkowała właśnie PGE Energia Ciepła, opowiada o roli, jaką
spełnia ciepłownictwo w walce o czystsze powietrze oraz zaopatrzenie gospodarstw domowych
w ciepło. Akcja jest skierowana do dzieci z klas I–III szkół podstawowych.
– PGE Energia Ciepła, jako największa ﬁrma ciepłownicza, stara się poprzez edukację wpływać na
kształtowanie właściwych postaw użytkowników ciepła. Jak wiadomo, najlepiej jest zaczynać we
wczesnym dzieciństwie, dlatego przygotowaliśmy program edukacyjny skierowany dla najmłodszych
pt. „Przygody Kota Ciepłosława”, w którym staramy się przekazać im informacje o cieple i ekologii
– mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła SA.
Program edukacyjny spełnia wymogi podstawy programowej i został objęty patronatem MEN.
Tytułowy bohater, Kot Ciepłosław, w ciekawy i przystępny dla dzieci sposób ma przekazywać im
wiedzę o tym, jak powstają ciepło i energia elektryczna, oraz uczyć, jak je oszczędzać i dbać
o środowisko. Pokaże m.in., w jaki sposób powstaje ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji,

która polega na jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, i jak dociera ono później do
domowego kaloryfera.
– Dzieci naturalnie chłoną to, co do nich dociera, więc to jest najwłaściwszy moment, żeby przekazać
im rzetelne informacje o tym, skąd się bierze ciepło i jaki ma to związek ze środowiskiem.
Ukształtowanie właściwych postaw na tym etapie będzie procentowało w przyszłości, bo dzieci nauczą
się oszczędnego gospodarowania energią – podkreśla Przemysław Kołodziejak. – Staramy się, aby
użytkownicy ciepła wykorzystywali je racjonalnie, czyli oszczędzali i używali tyle, ile
jest im niezbędne, bo wytwarzanie ciepła wpływa na środowisko. Im mniej będziemy go zużywać, tym
mniej będziemy oddziaływać na środowisko.
W ramach akcji zostały przygotowane gry edukacyjne, ciekawostki dla dzieci oraz gotowe scenariusze
zajęć, z których nauczyciele mogą korzystać podczas lekcji. Wszystkie materiały są dostępne na
stronie internetowej projektu. Aby wziąć w nim udział, szkoły do 8 października powinny wypełnić
formularz rejestracyjny. Dla pierwszych 100 placówek zgłoszonych do programu zostaną wysłane
gadżety związane z Kotem Ciepłosławem.
– Przygotowaliśmy też konkurs dla szkół, nauczycieli oraz dzieci. Te klasy, które będą najbardziej
aktywnie uczestniczyć w programie, mogą liczyć na nagrody – mówi p.o. prezesa PGE Energia Ciepła
SA.
Konkurs jest skierowany do wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Ich zadaniem będzie
stworzenie komiksu o przygodach Kota Ciepłosława o tematyce związanej z ciepłem. Na najlepsze
placówki czekają nagrody: 5 tys. zł, laptop dla nauczyciela zwycięskiej klasy oraz 13 wycieczek
edukacyjnych do elektrociepłowni należących do PGE Energia Ciepła.
Spółka ta, należąca do Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem ciepła i energii
elektrycznej wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji, z ok. 25-proc. udziałem w tym
rynku. Należy do niej 14 elektrociepłowni i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km. (Newseria)

