Is IT Green
Как да подобрим ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ на малките и
средните предприятия чрез ИКТ технологии

Project partners:

С масовото навлизане на информационните технологии във все повече
икономически сфери, техният дял от разходите за електроенергия в
организациите започва да става все по-съществен. Проектът „Is IT
GREEN”
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организациите могат не само да подобрят разходите си, но и да
направят значителни икономии на енергия и да подобрят въглеродния
си отпечатък. Така чрез проекта IT GREEN, ИКТ експерти и мениджъри в
европейските малки и средни организации ще могат да научат поподробно как могат да намалят консумацията на енергия и да подобрят
енергийния отпечатък на организациите си, като в същото време
повишат конкурентноспособността на бизнеса.
Важна част от усилията на партньорите са насочени в разработването
на сериозна игра (симулация), която включва ситуации от реалния
живот и насочва вниманието към конкретни действия, които могат да
имат значителен ефект в организацията. Целият комплект от материали
за електронно обучение и сериозната игра, разработени по проекта, са
преведени на следните езици - български, италиански, испански, турски,
португалски, шведски и словенски.
Сериозните игри и симулации визуализират различни модели за
вземане на решения и решаване на проблеми в реални ситуации или
процеси.

Освен, че сериозните игри могат да са забавни, тяхната

основна цел е да представят възможни сценарии и така да подобрят
разбирането на сложни модели. Играчът се въвлича активно в играта и
по този начин се мотивира неговото участие и роля в процеса на
обучение. Сериозните игри носят и други имена като увличащи учебни
симулации, цифрови системи за обучение чрез игри, игрови симулации
и други. Това което отличава сериозните игри от останалите видове
симулации е стремежът да се постигнат измерими и съществено
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различими резултати в поведението и постиженията на обучаемите.
Целта на нашата сериозна игра е да демонстрира възможностите за
постигането на икономии и да обучи играчите по различни въпроси
свързани със спестяването на енергия в контекст близък до реалния
живот. Така се обръща внимание на възможностите за подобряване на
съществуващите бизнес процеси и как те могат да станат по-енергийно
ефективни и отговорни към околната среда.

Сериозната игра е разработена по проекта Is IT Green, заедно с
останалите свободни електронни ресурси за обучение на ИКТ експерти
и професионалисти от МСП, за да им позволи да намалят загубите на
енергия и в същото време да им помогне да ограничат разходите си.
Играта на Is IT Green е проектирана да подпомогне първите стъпки в
енергийния

одит
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на

ИТ

устройствата, като се подобри разбирането за някои често срещани
грешки в енергийното потребление, както и да се направи връзка между
благоприятните практики за околната среда и намаляването на
разходите, както и като мост между различните елементи от комплекта
за електронно обучение.
Играта включва две нива, едното се развива в офис среда на МСП, а
другото е в Център за данни. Всяко ниво е разделено на три отделни
части от сценария. Тези части включват процесите по одитиране,
определяне на цели и идентифициране на възможности.
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Всеки печели – включително и околната среда!
Въпреки все още разпространения скептицизъм за възможностите на
сериозните игри, ние се надяваме нашата игра да постигне сериозни
резултати. Моля посетете сайта на проекта, за да получите повече
информация и да се запознаете с достъпните ресурси за енергийна
ефективност!
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