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Az állampolgárok az energiatudatosságért (C4ET) projekt a tudatosság növelésére és az európai felnőttek energiatudatosság 

kihívásairól és lehetőségeiről szóló képzésére fókuszál.  

 

Az energiatudatosság: miért és hogyan? 
 

A modern társadalmak nagy mértékben függnek a fosszilis energiákforrásoktól (szén, üzemanyag és gáz), amely még mindig a 

világ energia fogyasztásának a 80%-át teszi ki. Azonban az energiaszükséglet jelentős növekedésének, az erőforrások 

kimerülésének és a klímaváltozás szükséges enyhítésének összefüggésében az energiafelhasználás globális megváltoztatására van 

szükség. Ez a változtatás 3 lépésben elvégezhető: 

1. Energiamegtakarítás: korlátozni a közvetlen és közvetett (energia, amely az általunk megvásárolt 

termékek/szolgáltatások előállításához szükséges) energiaszükséglétet; 

2. Energiahatékonyság: csökkenteni a szolgáltatás azonos szintjéhez tartozó energiafelhasználást (egy energiaszolgáltatás 

meghatározása lehet például világítás, fűtés, főzés, stb.) 

3. Megújuló energia: a nem csökkenthető szükségletek kielégítésére a megújuló és tiszta energiafelhasználás növelése. 

 

Európai polgárok a változások szívében 
 

Azt érezhetjük, mint egyének, kevés hatásunk van ezekre a globális problémákra. Azonban mint európai fogyasztók, mi vagyunk a 

megoldás kulcsa (a fenntarthatatlan energiafelhasználásunkkal és szénlábnyomunkkal) és nekünk kell: 

• megváltoztatnunk a fogyasztói szokásainkat a közvetlen és közvetett energiafelhasználás csökkentésére 

• haladnunk egy jobban fenntartható életstílus felé tiszteletben tartva környezetünk határait 

• rávennünk rokonainkat és barátainkat a felelős magatartásra 

A C4ET projekt 

 

A projekt a tudatosság növeléséhez? egy minőségi 

oktatási tananyagot fejleszt, amely az energia 

szisztematikus szempontjait is integrálja. Hat fókusz 

terület került kiválasztásra, ahogy az a mellékelt ábrán 

látható. 

 

A végső cél a felnőtt állampolgárok számára közvetlen 

kapcsolatot teremteni az energiatudatosság globális 

kihívásai és a mindennapi életük között, ösztönözve 

őket az életstílusuk és fogyasztói szokásaik 

megváltoztatására. Ennek megvalósításához a 

konzorcium és a projekt célja, egy olyan integrált 

megközelítés, melynek alapja 30 innovatív, fenntartható 

és pedagógiai eszköz a különböző kulcs tényezőkre 

fókuszálva. A 6 különböző országból származó 6 

partner konzorciuma jó szinergiával szolgál a 

nemzetközi, ágazatközi és interdiszciplináris háttérnek, 

kultúrának és szakértelemnek köszönhetően. A projekt 

2015. októberben kezdődött és most lépett a működési 

fázisba.  

MI AZ “ÁLLAMPOLGÁROK AZ ENERGIATUDATOSSÁGÉRT” (C4ET) 
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Az eszközök fejlesztésének alapjaként az állampolgárok jelenlegi tudását és szükségleteit mérték fel minden résztvevő országban 

(Belgium, Horvátország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország) és elkészült egy integrált, európai szintű 

jelentés. Az első lépést követve, a hat partner elkezdte a pedagógiai program megtervezését, amelyet 2016. júniusában fejeztek be, 

és amely most keretként szolgál a projekt megvalósításában. 

Ezzel egy időben a partnerek 2016 áprilisában Villeneuve-Loubet-ben, Franciaországban gyűltek össze, hogy 35 létező eszközt 

teszteljenek. Célja olyan legjobb gyakorlatok fejlesztése és a C4ET eszközök fő jellemzőinek meghatározása volt, mint például az 

interaktivitás, egyszerűség, dizájn, használhatóság, stb. Ezek a lépések mind kritikus szerepet játszottak az eszközök fejlesztésében. 

 

A színfalak mögött: A C4ET csapata munka közben 2016 áprilisában  

  
 

12 eszköz beta verziójának kidolgozása megtörtént  
 

A konzorcium 2016. december 1-jén és 2-án ült össze megvitatni a projekt megvalósítását és tesztelni az összes partner által 

készített első eszközöket. Ezek az eszközök az energiatudatosság témájának széles körét fedik le és minden típusú állampolgár 

számára megfelelő, a legtudatosabbaktól a “kezdőkig”, de a vállalkozások és civil szervezetek számára is, akik a tudatosság 

nagyköveteivé válhatnak. Ezek az eszközök most a felülvizsgálat fázisába lépnek és 2017. év elejére tesztelésre kész állapotba 

kerülnek. Így különösen: 

• Tevékenységek széles körét lefedő szénlábnyom kalkulátor 

• Vizuális poszterek és sablonok, amelyeket közvetlenül állampolgárok használnak vagy vállalatok, alkalmazottak 

informálására a fenntartható magatartásról 

• Rövid és pedagógiai tudnivalók 

• Tesztek és kutatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felmérjék tudásukat, összehasonlítsák azt és 

konkrét, specifikus ajánlásokat kapjanak 

• Interaktív térkép, amely az energiatudatosságot erősítő legjobb gyakorlatokat mutatja 

• Elmélyült és specifikus témákkal foglalkozó brossúrák 

A konzorcium az első 12 eszköz béta verzióján, illetve a következő 12 eszköz előkészítésén dolgozik. Minden eszköz tesztelésre 

kész állapotba kerül a 6 országban 2017. június és szeptember között szervezett események keretein belül. Majd az eszközök végső 

fejlesztése a következő év elejére fejeződik be, amelyek aztán szabadon használhatóak lesznek bármely állampolgár számára. 

ELSŐ EREDMÉNYEK ÉS ESZKÖZÖK 
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Vidéki jó gyakorlatok bemutatása 

interaktív térképen 

 

Pedagógiai tájékoztató a tudás 

építéséhez 

 

Poszterek és brossúrák a polgárok 

fenntarthatóság felé vezetéséhez 

 

 

 

C4ET az “Agropoly és Játékosítás” konferencián, 

Budapest, 2016 október 

 
A TREBAG Kft. az “Agropoly és Játékosítás” konferencián - ahol 

körülbelül 80 résztvevő volt jelen -, bemutatta a C4ET projektet. A 

konferencia fő célja az volt, hogy bemutasson egy “serious game”-t, amely 

segít a fiatal gazdálkodóknak növelni a vállalkozói képességeiket, és 
létrehozni a saját vállalatukat. Ez alapjául szolgálhat néhány C4ET 

eszköznek. 

C4ET a 22. ENSZ éghajlat-változási keretegyezményi 

konferencián (UNFCCC) 
 

 
 

Számos C4ET-vel kapcsolatos tevékenység volt az UNFCCC 22. COP 

konferencián, amelyet Marakesben rendeztek meg 2016 novemberében. 

ENERGIES 2050 részt vett a COP22-n és energiagazdálkodású 

eseményeken lehetősége nyílt bemutatni a projektet és arra, hogy a két 

standjánál elbeszélgessen a polgárokkal és disszeminálja a projektet. 

 

C4ET A FÖLD KÖRÜL  

 

C4ET ELSŐ ESZKÖZÖK – NÉHÁNY PÉLDA 
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http://citizens4energytransition.org/ 

http://citizens4energytransiti

on.org/about-the-project/ 

 

 

MARADJ KAPCSOLATBAN: BROSSÚRÁNK, WEBOLDALUNK, FACEBOOK 
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Kontaktok 
Projektvezető 
ENERGIES 2050 
www.energies2050.org 

contact@energies2050.org 

Információk a projektről 
C4ET 

www.citizens4energytransition.org 

citizens4energytransition@energies2050.org 
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