Is IT Green: Artigo Nº. 1
Investigação de POUPANÇA ENERGÉTICA na tecnologia da informação
nas empresas

Parceiros do projeto:

O projeto Is IT Green lida com a redução da pegada da utilização
energética de TI/SI nas organizações, tem especialmente como alvo
indivíduos responsáveis por recursos TI & SI em PMEs Europeias (i.e.
especialistas e gestores de TI/SI). O objetivo é ensinar os indivíduos a
aproveitar as oportunidades para poupar recursos energéticos
dispendiosos nas suas empresas e ajudar a melhorar a competitividade das
empresas.
Uma parte importante dos nossos esforços é desenvolver um jogo 'Is IT
Green' que irá incorporar materiais de aprendizagem online. Os materiais de
aprendizagem online e o jogo serão traduzidos nas línguas de todos os
parceiros (Búlgara, Italiana, Espanhola, Turca, Portuguesa, Sueca e
Eslovena).
Os jogos são simulações de eventos ou processos reais concebidos com o
objetivo de resolver um problema. Apesar dos jogos serem divertidos, a sua
finalidade principal é instruir e educar os utilizadores. Os jogos irão por vezes
sacrificar o divertimento de modo a obter o resultado desejado do jogador.
A natureza dinâmica dos ambientes virtuais podem também provocar “uma
participação ativa pelo jogador”. Os jogos podem ter outros nomes, incluindo
simulações de aprendizagens imersivos, aprendizagem baseada em jogos
digitais, jogos baseados em simulações, etc.
O que diferencia este jogo de todos os outros é o foco nos resultados da
apredizagem especifica e intencional para obter alterações sérias,
sustentadas e mensuráveis no desempenho e comportamento.
O objetivo do nosso jogo é educar e ensinar o jogador acerca dos vários
aspetos relacionados com energia num contexto que é perfeitamente real ao
criar uma nova empresa onde há sempre uma oportunidade para melhorar
os procedimentos existentes, para torná-los mais amigos do ambiente.
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O jogo foi criado para o projeto Is IT Green: uma parceria de membros
Europeus que procuram oferecer recursos gratuítos energeticamente
eficientes e formação a profissionais de TI, PMEs do setor das TI e ao
público em geral, e consequentemente capacitá-los para reduzir o
desperdício energético ao mesmo tempo que poupa dinheiro.
O jogo Is IT Green foi concebido para facilitar os primeiros passos na
Avaliação/Auditoria das Instalações das TI para Consumo Energético: para
promover a conscientização de ineficiências energéticas comuns,
juntamente com soluções, para compreender a ligação entre práticas amigas
do ambiente e poupanças monetárias, servir como ponte para os materiais
de aprendizagem online e website. Os jogo é constituído por dois níveis, um
com base num ambiente de escritório das TI numa PME e outro referente a
centros de dados. Cada nível é dividido em três secções diferentes de jogo.
Estas secções representam procedimentos de AUDITORIA, ALVO e
OPORTUNIDADES, respetivamente.
Todos – incluindo o ambiente – ganham!
As experiências de aprendizagem do século 21 têm de refletir a vida de
funcionários do século 21! Enquando ainda há cepticismo de que algo que
se chama um jogo não pode ser algo mais do que divertimento, esperamos
ter resultados sérios com um jogo sério.
Visite o isitgreen.eu de modo a aprender mais e consultar os nossos
recursos gratuítos sobre eficiência energética!
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