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Powiadom znajomego Drukuj artykuł

COOLBrics na Oruni

Od czwartku na gdańskiej Oruni gości młodzież z Kaliningradu i Hamburga. Wizyta jest
częścią realizacji projektu COOLBriks, ale także początkiem współpracy i partnerstwa
szkół.

Już od czwartku 12.04 w Zespole Szkół Inżynierii
Środowiska goszczą nauczyciele i uczniowie ze
szkoły z Hamburga i Kaliningradu. Wizyta jest
częścią realizacji projektu COOLBricks – Climate
Change, Cultural Heritage & Energy Efficient
Monuments. W ciągu kilku dni, w ramach projektu,
a także wzajemnej współpracy, uczniowie wezmą
udział w warsztatach dotyczących ochrony
zabytków ceglanych, a także będą zastanawiać się
jaki jest ich wpływ renowacji i jak efektywnie
ocieplać budynki, przy zachowaniu ich wartości
kulturowych i autentyczności . Uczniowie i
nauczyciele przyjrzą się obiektom z Gdańska,
Hamburga i Kaliningradu.

Na zakończenie wszyscy wezmą udział w
Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Zabytków -

Efektywność Energetyczna”, która odbędzie się 16.04 w Gdańsku w Ratuszu. Organizacją konferencji zajmuje
się partner projektu ze strony polskiej: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków. W COOL Bricks biorą udział
partnerzy z Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Badania i wymiana informacji,
prowadzone w ramach COOLBricks, dotyczą kwestii technik izolacji budowli ceglanych, prawnych
uwarunkowań, dotyczących renowacji zabytków w poszczególnych krajach, wpływu działań renowacyjnych
na środowisko oraz efektywności energetycznej budynków.

Jednym z budynków, który poddany będzie badaniom, związanym z efektywnością energetyczną jest dawny
ratusz oruński, w którym do niedawna mieściła się siedziba policji.

W ramach współpracy szkół młodzież weźmie udział w warsztatach ekologicznych oraz meteorologicznych,
spotkaniach integracyjnych i zwiedzaniu Gdańska, mamy nadzieję, że będzie to początek owocnej
współpracy.
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