
Cum reușim să combatem efectele schimbărilor climatice cu resursele energiei

regenerabile? Atelier de lucru online cu elevii de liceu din județ.

Asociația Pur și Simplu Verde împreună cu reprezentanți ai Consiliului Județean

Hunedoara și ai Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara au organizat un atelier

de lucru online dedicat elevilor din ciclul liceal, cu scopul de a informa și a

dezbate alături de aceștia subiecte privind construcția balanței dintre impactul

schimbărilor climatice asupra comunităților și contracararea efectelor dăunătoare

prin utilizarea resurselor regenerabile. Atelierul este un eveniment satelit al

Pactului Climatic European.

“Hunedoara este unul din județele puternic influențate de tranziția energetică. Și

chiar dacă vorbim de o răspundere a autorităților în primul rând, procesul de

diversificare a resurselor energetice este unul de durată, care afectează și ar

trebui să intereseze și generațiile tinere, deopotrivă cu cele mai vârstnice. Este un

prim atelier, vor urma și altele, suntem bucuroși să putem organiza astfel de

evenimente de conștientizare și de implicare în rândul tinerilor”, a spus Ioana

Petrescu, președinte Pur și Simplu Verde și Ambasador al Pactului Climatic

European în România.

Experți în energie regenerabilă, activiști de mediu și consilieri de carieră de la Pur

și Simplu Verde, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar și ai CJ Hunedoara au

prezentat tinerilor prezenți principiile de bază ale efectelor schimbărilor climatice

atât la nivel global și național, dar, mai cu seamă, la nivelul comunităților și

indivizilor, punând în balanță beneficiile folosirii energiei regenerabile pentru

conservarea și apărarea mediului, protejarea și dezvoltarea finanțelor personale,

prezervarea sănătății și oportunitățile de angajare în domeniu. Doamna deputat

Natalia-Elena Intotero, președintele Comisiei de învățământ din Camera

Deputaților a tras concluziile acestei discuții și a prezentat ultimele proiecte de

lege din Parlament din domeniul educației.

“Menirea noastră este să educăm și să ancorăm copiii în realitatea de astăzi, cu

orizontul realităților de mâine. Creșterea ponderii energiilor regenerabile ca

resursă energetică a viitorului pune subiectul pe agenda publică fără echivoc, iar

tinerii de liceu, viitoarele generații de profesioniști ai județului pot și trebuie să

fie îndrumați spre cunoașterea aprofundată a problematicii”, a declarat Maria

Ștefănie, Inspector în cadrul ISJ Hunedoara.
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