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3. Scăderea consumului de energie în şcoală 

•  



 Prin măsurile pe care le-am aplicat în şcoală în vederea consumului de energie, se observă  
scăderea măsurabilă a consumului la electricitate, gaz şi apă. 
Au fost cumpărate şi montate : 

• termostat digital pentru centrala de încălzire 
• duze de joasă presiune pentru sistemele de apă din şcoală 
• pubele de gunoi pentru reciclarea materialelor şi coşuri de gunoi pentru deşeuri selective. 

Astfel s-a constatat o reducere seminificativă a consumului de energie , aşa cum se vede în nota de 
informare de mai sus. 
 

4. Propuneri ale elevilor pentru folosirea în alimentarea 
şcolii cu energie prin surse alternative 
Elevii clasei IX B şi XI B au propus un plan pentru eficientizarea energiei în şcoala noastră cu 
ajutorul energiei eoliene şi solare. 
Astfel au realizat  

• un desen in programul AUTOCAD şi  
• o machetă  reprezentând amplasamentul unor turbine eoliene şi panouri fotovoltaice. 

 

 
 



 
Machetă tridimensională a amplasamentului liceului , a turbinelor eoliene şi a panourilor solare. 

 

 
 

5. Statistici despre proiect 
În urma activităţilor derulate în cadrul proiectului au fost înregistrate următoarele rezultate statistice: 

• - peste 1100 de accesări ale paginilor website-ului proiectului 
• - chestionare despre energie completate de peste 150 de elevi, profesori şi părinţi 
• - peste  800 de elevi implicaţi din cele 4 şcoli partenere 
• - peste 20 de profesori implicaţi  
• - parteneriate cu agenţii din comunitatea locală 
• - interviuri cu elevi, profesori, alţi membri din comunitate 

 
STATISTICĂ 
CHESTIONAR 

„ENERGIA LEGATĂ DE ŞCOALĂ” 



155 răspunsuri 
1. Înainte de a participa la concursul U4energy, aţi discutat vreodată în clasă 
subiectul eficienţei  energetice şi a schimbării climei? 
Da   127   82% 
Nu    29   19% 

 
 
 

2. La şcoală, temperatura este stabilită la: 
19 ˚C        51          33% 
20 ˚C        92          59% 
> 21˚C     19           12% 

 
 
3. La şcoală folosiţi: 
Becuri economice    122             79% 
Becuri incandescente        38      25% 

 

 
 
4. La şcoală, aparatele electrice sunt oprite sau scoase din priză utilizându-se un 
prelungitor cu  întrerupător, pentru a nu se consuma energie electrică în modul 
standby 
Da     105       68% 
Nu      51       33% 
 



 
 
 
5. La şcoală există facilităţi de reciclare a deşeurilor cum ar fi sticlele, dozele, 
bateriile şi hârtia? 
Da       105         68% 
Nu        51         33% 
 

 
 
Număr de răspunsuri pe zi 
 

 
 
Este posibil ca unele persoane să bifeze mai multe casete de selectare, astfel încât 
procentajele pot însuma mai mult de 100%. 
 
 
 
 
 

STATISTICĂ 
CHESTIONAR 

ENERGIA ÎN FAMILIE 
 

132 răspunsuri 



1. Acasă, temperatura este stabilită la: 
19 ˚ C         18        14%           
20 ˚ C         87        66% 
> 21˚C       30        23% 

 
 
2. Acasă, aparatele electrice sunt oprite sau scoase din priză, pentru a nu se 
consuma energie electrică în  modul standby : 
 
Da      66       50% 
Nu      67       51% 
 

 
 
3. Acasă folosiţi: 
 
Becuri economice              94       71% 
Becuri incandescente         46       35% 
 

 
 
4. Părinţii voştri se uită la etichetele de energie atunci când cumpără un aparat 
electric? 
Da     97   73% 
Nu     36   27% 

 
 
 



5. Părinţii voştri îşi spală autovehiculul: 
Nu au autovehicul!                                                                              44 33% 
O dată sau de două ori pe lună, folosind apă dintr-o găleată.             38 29% 
O dată pe săptămână, folosind un furtun.                                            51 39% 

 
 
6. Când vă duceţi la supermarket cu familia, verificaţi originea produselor pe 
care le cumpăraţi pentru a  estima cât au călătorit? 
Da        73        55% 
Nu        61        46% 
 

 
 
7. De câte ori pe săptămână mâncaţi hrană care a fost importată şi transportată 
cu avionul (de exemplu,fructe tropicale, fructe uscate şi nuci, fructe şi legume de 
extrasezon, etc.? 
 
(aproape) în fiecare zi )                                              38     29% 
O dată sau de două ori pe săptămână                         67     51% 
Aproximativ de 3 ori pe săptămână                           29      22% 
 

 
 
8. De câte ori pe săptămână mâncaţi carne? 
O dată sau de două ori pe săptămână (sau deloc dacă sunteţi vegetarieni) b)      53        40% 
De 3 ori pe săptămână sau mai puţin                                                                    79        60% 

 



9. Acasă cumpăraţi apă îmbuteliată? 
Da                                                     95            72% 
Nu, beau apă de la robinet                38           29% 
 

 
 
 
 
10. Acasă reciclaţi deşeurile cum ar fi sticlele, dozele, bateriile şi hârtia? 
Da           70     53% 
Nu           63    48% 
 

 
 

 
 
 

Număr de răspunsuri pe zi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Parteneriate încheiate în cadrul proiectului 

 



 
 



 



 
 
 
 
 
 

Toate rezultatele le gasiti pe site-ul proiectului 
https://sites.google.com/site/u4energyctaurelvlaicubaiamare/home 
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