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ENERGY@SCHOOL ON AIR

Elkezdődött az utolsó ENERGIA@ISKOLA iskolaév. Új
kihívásokkal nézünk szembe és a záró eseményeink
következnek. Folytatódnak az ENERGIA@ISKOLA hírei is!

ENERGIA@ISKOLA az EURegió héten - Brüsszel, Belgium
Az ENERGY @ SCHOOL egyike volt a több mint 6000 résztvevőnek, 300 partnernek és 30 szakmai
képviseletnek, akik az idei #EURegionsWeek során hozzájárultak az esemény sikeréhez és népszerűségéhez.
Ez a 16. alkalom volt, amely 2018. október 8 és 11 között Brüsszelben tartottak. Az esemény tele volt
energiával és kreativitással. A több, mint 140 régió és város kinyilvánította érdeklődését és
elkötelezettségét, hogy viták során a jövő kihívásaira válaszokat keressen és határozott közös összefogásra
és fellépésre ösztönözzön.

A konferencia helyszíne

Interreg előadás

EU Parlament

Az okos mérőberendezések (smart meter) telepítése – a folytatás
Elérkezett az okos mérőberendezések (smart
meter) telepítésének következő szakasza. Ne
feledjük, hogy a projekt partnerek már
telepítették az intelligens mérőeszközöket az
érintett iskolákban. A telepített eszközök most
már segítik az iskolai munkatársakat és a
diákokat a minden napi energia fogyasztás
megfigyelésében, és ösztönözik őket arra, hogy
energiát takarítsanak meg az iskolai példát
alkalmazva, akár az otthonaikban is. Ennek a
második fotóriportnak a képei ezt mutatják be.

Lámpatest fotovoltaikus panellel felszerelve
Bydgoszcz-ban, Lengyelországban

LED lámpatestek Bydgoszcz-ban, Lengyelországban

Hőellenőrző rendszer Bydgoszcz-ban,
Lengyelországban

Tablet konzol az iskolában – az
energiafogyasztási adatok kijelzésére

Következő projekttalálkozó Stuttgart, Németország
November 12-től november 14-ig a project partnerek
Stuttgartban, Németországban találkoznak, ahol részt
vesznek az 5. koordinációs értekezleten, az 5. irányító
testületi ülésén és a 4. tanulmányi kiránduláson. A 3
nap kemény munkát és fokozott együttműködést kíván.
Hamarosan találkozhatunk Stuttgartban!
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