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Állampolgárok az energiatudatosságért: hírek és frissítések
Az állampolgárok az energiatudatosságért (C4ET) című projekt a tudatosság növelésére és az európai felnőttek képzésére
összpontosít az energiatudatosság kihívásaival és lehetőségeivel kapcsolatban. Az ENERGIES 2050 civil szervezet által
koordinált projektet hat partner Franciaország (ENERGIES 2050), Németország (GNF), Belgium (Homegrade Brussels),
Horvátország (DOOR), Olaszország (GAL Molise) és Magyarország (TREBAG) valósítja meg. Ezek a partnerek 2018
januárjában összegyűltek Radolfzellben, hogy megvitassák a projekt előrehaladását. A találkozó legfontosabb
következtetései a következők voltak:
 Mind a 30 eszköz angol nyelven elkészült, és minden nyelvre történő fordításnak (francia, német, horvát, olasz és
magyar) a következő hónapokban el kell készülniük;


A következő tevékenységek közé tartozik a 6 multiplikátor esemény megszervezése 2018 júniusáig (résztvevő
országonként egy), valamint 6 webinár, azon állampolgárok számára, akik nem tudnak csatlakozni az
eseményeinkhez;



31 videó fog elkészülni, amelyek bemutatja az eszközöket, valamint a projekt érintett területeit.

A C4ET érintett területeivel, eszközeivel és fő témáival kapcsolatban további információt az alábbi linken elérhető pedagógiai
programunkban talál: http://citizens4energytransition.org/pedagogical-programme/

Használd az eszközeinket!
A 30 eszköz nagy része már elérhető angol nyelven a projekt weboldalán. Szabadon hozzáférhető mindenki számára, aki
szeretne szórakozni, tájékozódni, tanulni és a növelni a rokanai és barátai energiaatudatosságát.
Néhány példa.
Legyen “Zöld” dolgozó!
Ez a poszter olyan vállalatok számára készült,
amelyek készek arra, hogy alkalmazzák és
növeljék alkalmazottaik tudatosságát a
gyakorlati energiatudatossági kérdésekben.
http://citizens4energytransition.org/be-a-greenofficer/
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Körkörös gazdaság a vidéki területeken
Milyen gyorsan tudná kirakni ezt a puzzle-t,
hogy aztán többet tudjon meg a körkörös
gazdaságról a vidéki területeken?
http://citizens4energytransition.org/circulareconomy-in-rural-areas/
Az energiatudatosság tengeralattjárója
Fedezze fel újra a klasszikus tengeralattjárós
játékot, miközben tanul az energiatudatosság
legfontosabb tényeiről, adatiról
http://citizens4energytransition.org/submarinesgame/

Leltár jegyzetfüzet
Körkörös gazdaság az építkezések során
Gondolkozott már azon, hogy újrafelhasználja
az anyagokat, amikor felújítja otthonát? Ez a
leltár segíteni fog benne!
http://citizens4energytransition.org/inventorynotebook/

Szörfözés egy fenntartható iroda mélyén
Gondolja, hogy az Ön irodája a fenntarthatóság
elvén működik? Tesztelje, és fedezze fel a
fejlesztési lehetőségeit ezzel az eszközzel!
http://citizens4energytransition.org/surfing-inthe-deep-of-a-sustainable-office/
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Eko & Logy: a játék
Segíts Eko-nak és Logy-nak a hegy tetejéhez
jutni - amire szükséged van ebben a 3D-s
játékban, melyet a klasszikus "kígyók és létrák"
játék inspirált a tudás ... és egy kis szerencse
http://citizens4energytransition.org/eko-andlogy/

További információért látogasson el a weboldalunk
http://citizens4energytransition.org/learn-more-tools-resources/

külön

oldalán

található

eszközök

oldalra:

C4ET események a bonni COP23-on
2017. november 15-én az ENERGIES 2050 és partnerei a C4ET projekt keretében tematikus napot tartottak "A polgárok
tudatosságának növelése az energia és az éghajlat kérdéseiben" címmel. Ezen alkalmakkor több esemény is zajlott,
beleértve a konferenciákat, vitákat, videók vetítését, a C4ET eszközök beutatóját stb.

Ez a tematikus nap körülbelül száz résztvevőt vonzott, és az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményének
(COP23) részes feleinek 23. konferenciáján tartották Bonnban, Németországban. Lehetővé vált az új anyagok és módszerek
szükségességének megvitatása a tudatosság növelése és a felnőttek, a fiatal felnőttek és általában a fiatalok oktatása az
éghajlatváltozás és az energiaátalakulástudatosság kérdéskörében.
Szeretne velünk találkozni a közelgő rendezvényeinken? Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a
citizens4energytransition@energies2050.org címen vagy Facebook oldalunkon keresztül
https://www.facebook.com/Citizens4EnergyTransition/
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A C4ET csapata

GNF
(NÉMETORSZÁG)

ENERGIES 2050
(FRANCIAORSZÁG)

TREBAG
(MAGYARORSZÁG)

HOMEGRADE BRUSSELS
(BELGIUM)

DOOR
(HORVÁTORSZÁG)

GAL MOLISE VERSO IL 2000
(OLASZORSTÁG)

Kontaktok
Projektvezető

Információk a projektről

ENERGIES 2050

C4ET

www.energies2050.org
contact@energies2050.org

www.citizens4energytransition.org
citizens4energytransition@energies2050.org

