Обележавање „Међународног дана енергетске ефикасности 2019“
Енергетски менаџер Града Ниша је по препоруци Министарства рударства и енергетике организовао
манифестацију обележавања „Међународног дана енергетске ефикасности“ .
Образована је радна група састављена од представника секретаријата Градске управе.
Циљ манифестације је био промотивна активност јачања свести о уштеди енергије применом мера
енергетске ефикасности у јавним објектима Града Ниша.
Циљна група су ученици основних школа.
Министарство рударства и енергетике уз подршку GIZ-a је донирало промотивне материјале у виду
плаката, мајица за децу, едукативне игре – Играјмо за енергију и приручнике за наставнике.
Промо материјали су достављени свим основним школама.
Акцијом су обухваћене 84 основне и две специјалне школе.
Организована су школска такмичења у три категорије: ликовни радови, литерарни радови и
Слогани.
Победнички радови са школских такмичења су достављени радној групи, која је образовала
комисије за избор најбољих радова уз помоћ стручних лица: професорице Иване Станковић – мр
графике из Уметничке школе и Слободанке Митровић професорице српског језика и књижевности
из гимназије Стеван Сремац.
Победници Градског такмичења су:
-

-

-

Категорија ликовних радова:
1. Сања Стојковић, ОШ Свети Сава
2. Бранкица Денић, ОШ Десанка Максимовић
3. Ања Радојковић, ОШ Лела Поповић
Категорија литерарних радова:
1. Ученици V и VI разреда, ОШ Надежда Петровић
2. Софија Радукић, ОШ Радоје Домановић
3. Лана Арслановић, ОШ Иво Андрић
Категорија Слогани:
1. Митар Стојковић, ОШ Десанка Максимовић
2. Вања Нешовић, ОШ Ратко Вукићевић
3. Анђела Костадиновић, ОШ Први мај

Радна група је доделила и три специјалне награде:
1. Николи Сталетовић, ликовни рад, ШОСО Царица Јелена
2. Бојани Томић и Марти Ђорђевић за плакат, ОШ Др Зоран Ђинђић
3. Група ученика „Чувари природе“ за плакат „Штедимо воду“, ОШ Учитељ Таса.

-

Наградни фонд за победнике је био из фонда Министарства, мајице и игра за енергију.
Акцију и наградни фонд су допунила Јавно комунална предузећа:
ЈКП Градска топлана, донирала свим победницима по један дигитрон са соларном
батеријом,
ЈКП Наиссус, донирао свим школама победника по 5 LED сијалица
ЈКП Медиана донирала свим школама победника по једну канту за рециклажни отпад и по
једну садницу тује.

Централна манифестација: изложба радова ученика и Трибина одржана је дана 14.03.2019. године
у Свечаној сали Универзитета у Нишу са почетком у 12 часова. У холу зграде Универзитета
организована је изложба радова ученика.
На трибини су тематски обрађене и презентоване активности:
-

Енергетског менаџера Града Ниша
Сектора за комуналне делатности и енергетику – Хранислав Ђорђевић
Секретаријата за образовање – Бранка Ранђеловић
Секретаријата за заштиту животне средине- Јована Савић
представника ЈКП Медиана Ниш - Соња Поповић
представника ЕПС Дистрибуција огранак Ниш – Љубомир Ранчић

По завршетку трибине додељене су награде победницима такмичења.
Манифестација је и медијски пропраћена.

