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Állampolgárok az energiatudatosságért: hírek és legfrissebb információk
Az állampolgárok az energiatudatosságért (C4ET) című projekt a tudatosság növelésére és az európai felnőttek
energiatudatosság kihívásairól és lehetőségeiről szóló képzésre fókuszál. A projektet az ENERGIES 2050 civil szervezet
koordinálja, és a megvalósításában 6 partner vesz részt, Franciaország (ENERGIES 2050), Németország (GNF), Belgium
(Homegrade Brussels), Horvátország (DOOR), Olaszország (Gal Molise), és Magyarország (TREBAG). A partnerek 2017
júniusában Campobasso-ban (Olaszország) találkoztak, hogy megvitassák a projekt előrehaladását és a következő lépéseket.
A találkozó első napján a partnerek eddig elkészített eszközeinek/ oktatási anyagainak a kipróbálásán volt a hangsúly, míg a
második nap lehetővé vált az elkövetkezendő lépések pontosabb meghatározása, amelyek közül a következők a
legfontosabbak:


A tervezett 30 eszköz/oktatási anyag és hozzájuk tartozó útmutató fejlesztése 2017 végéig (néhány eszköz már
játszható/tesztelhető a projekt honlapján – lásd lentebb);



Tesztelések megszervezése minden résztvevő országban a kifejlesztett eszközök minőségének értékelése érdekében;



A projekt hat fókusz témáit bemutató videók elkészítése, amelyek a következők témákhoz kapcsolódnak: az
éghajlatváltozás kérdése; a munkahelyi és az otthoni viselkedések közti kapcsolatok; az épületek körkörös gazdasága;
az állampolgárok bevonása az energia politikákba; az energiagazdálkodás a vidéki területeken; a polgároknak a
vállalatokra gyakorolt hatása, hogy a tudatos energiagazdálkodás érdekében járjanak el.

A C4ET alkalmazási területéről, az eszközökről (oktatási anyagokról) és a fókusz témákról bővebben a pedagógiai
programunkban olvashat, ami a következő linken érhető el: http://citizens4energytransition.org/pedagogical-programme/

A projekt első eszközei
A C4ET 30 eszközeinek/ oktatási anyagainak fejlesztése 2016-ban kezdődött, és még mindig tart, de egy pár darab
eszköz/oktatási anyag már megtalálható a projekt weblapján. Mindenki számára, aki játszani, tájékozódni, tanulni és
nagykövetekké szeretne válni, és fel szeretné hívnia rokonai és barátai figyelmét a tudatos energiagazdálkodásra ingyen
hozzáférhető. Az angol nyelven már rendelkezésre álló eszközök - amelyek hamarosan a projekt mind az 5 nemzeti nyelvén
is elérhetőek lesznek (franciául, németül, olaszul, magyarul és horvátul) - között találhat játékokat, kvízeket, interaktív
térképeket, brosúrákat, pedagógiai tájékoztatókat és kommunikációs anyagokat.
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Tesztelje tudását az
Energiahatékonyságról!
Mind a 4 szintjét teljesíteni tudja ennek a
feladatnak?
http://citizens4energytransition.org/energytransition-and-climate-change-quiz/

Felújítás, javítás, újrahasznosítás,
újrafeldolgozás
Tanulja meg, hogy egy házfelújítás során
hogyan lehet az egyes anyagokat újra
felhasználni – ne feledje: amiről azt hiszi,
hogy hulladék, lehet, hogy erőforrás!
http://citizens4energytransition.org/c4etcircular-economy-brochure/

Jó gyakorlatok a vidéki területeken egy
interaktív térképen
Ismerjen meg európai vidéki területekről
energiahatékonysági kezdeményezéseket!
http://citizens4energytransition.org/c4etbest-practices-map/

Memória játék: széndioxid-terhelés
Tesztelje memóriáját… és tanulja meg az
egyes termékek és nemzetek által
kibocsájtott széndioxid mennyiségét!
http://citizens4energytransition.org/c4etmemory/

További
információért
keresse
fel
az
eszközöket/
http://citizens4energytransition.org/learn-more-tools-resources/.

oktatási

anyagokat

tartalmazó

honlapunkat:
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AZ ELSŐ TESZTELÉSEK
Az eszközök végleges fejlesztésének lépéseként, a projektpartnereknek egy rendezvényt kell szervezniük, amelynek célja,
hogy az eszközök bemutatása után visszajelzést kapjanak annak tartalmi és módszertani fejlettségéről, használhatóságáról.
Az első ilyen eseményeket Horvátországban, Németországban és Belgiumban szervezték a partnerek, majd hamarosan
Franciaországban, Olaszországban és Magyarországon is sor kerül rájuk. A kifejlesztett eszközöket a következő szempontok
alapján tesztelték a felhasználók: felhasználóbarátság, pedagógiai érték, innovációs szint, a kiválasztott téma fontossága,
design, stb.
Tesztnap Horvátországban

Tesztnap Németországban

Az eddig lebonyolított események nagyon sikeresek voltak és számos értékes hozzászólást, javaslatot kaptak a partnerek az
eszközök véglegesítésére vonatkozóan az állampolgároktól.
Szeretne
Ön
is
visszajelzést
adni
az
eszközről?
Kapcsolatba
léphet
velünk
e-mailen
(citizens4energytransition@energies2050.org) vagy a Facebookon is megtalálhat minket!

C4ET: következő lépések

Behind the scenes: C4ET team at work during the labtool experience in April 2016
A projekt most lép abba a fázisba, melynek során mind a 30 eszközt véglegesítjük. Ebben az izgalmas szakaszban, mely a
következő hónapokban lesz, a projekt honlapját folyamatosan frissítjük az elkészült eszközökkel/ oktatási anyagokkal. 2017
végére a projekt 6 hivatalos nyelvén elérhető az lesz összes eszköz! A honlapról továbbá letölthető lesz:
 6 videó prezentáció és 6 poszter (témánként egy-egy) nyomtatható formátumban;
 30 rövid videó prezentáció az eszközökről és 30 dokumentum, mely a használatukat mutatja be.
2018 első félévében disszeminációs eseményeket szervezünk, hogy minél több állampolgárt elérjünk a projekt
eredményeivel. További hírek, információk a honlapunkon és a Facebook oldalunkon találhatók:

https://www.facebook.com/Citizens-for-energytransition-C4ET-1815975511995917/
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A C4ET csapata

GNF
(NÉMETORSZÁG)

ENERGIES 2050
(FRANCIAORSZÁG)

TREBAG
(MAGYARORSZÁG)

HOMEGRADE BRUSSELS
(BELGIUM)

DOOR
(HORVÁTORSZÁG)

GAL MOLISE VERSO IL 2000
(OLASZORSZÁG)

Információ
Projekt koordinátor

Projekt információ

ENERGIES 2050

C4ET

www.energies2050.org
contact@energies2050.org

www.citizens4energytransition.org
citizens4energytransition@energies2050.org

