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Ebben a
számban…

C4ET workshop a körkörös gazdaságról
Brüsszelben
A hónap eszköze
Amikor fiatal állampolgárok a
klímatevékenység nagykövetévé válnak:
C4ET workshop Monteux-ban
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Körkörös gazdaság az otthonokban - workshop Brüsszelben
2018. június 12-én rendezték Brüsszelben (Belgiumban) azt a C4ET workshopot, mely a Körkörös gazdaságról szólt, 40
résztvevővel. Miután bemutatták a C4ET projektet, majd a brüsszeli illetékességű Homegrade által fejlesztett eszközöket,
kerekasztal beszélgetést tartottak a házak felújításáról, anyagfelhasználásról. A résztvevőket két csoportra osztották: az egyik
csoport a “Növeljük az anyagok élettartamát” elnevezésű társasjátékkal, míg a másik csoport több, a C4ET projektben
fejlesztett eszközzel játszhatott. 40 perc elteltével a két csoport helyet cserélt. Miután a játék véget ért a résztvevők
megvitatták a C4ET project által elért eredményeket és a fenntarthatósági szempontokat.
Az esemény egy fantasztikus lehetőség volt arra, hogy terjesszük a C4ET project által elért eredményeket, mivel több, mint
10 szervezet vett rajta részt és reményeink szerint további felhasználásuk is megtörténik majd.. További játékokok bemutatása
is megtörtént, mint például “Mat életének meghosszabbítása” című eszközé (lásd lejjebb).

A C4ET projektről, céljairól és a fókuszterületekről, pedagógiai programról további információk érhetőek el ezen a linken:
http://citizens4energytransition.org/pedagogical-programme/

A hónap eszköze
Mind a 30 a C4ET projektben fejlesztett eszköz már elérhető. Ingyenesen elérhető bárki számára aki játékos formában
szeretne tájékozódni, tanulni az energiagazdálkodás témakörében. További információért kérjük látogasson el a következő
honlapra: http://citizens4energytransition.org/tools/
Miért ne próbálná ki most az egyik játékos eszközt?
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Mat életének meghosszabbítása
Tájékozódjon az anyagok átalakításáról és
felhasználhatóságáról játékos formában a
“Anyagok élet tartamának
meghosszabbítása” című játékból
http://citizens4energytransition.org/circula
r-economy-and-refurbishment/
Körkörös gazdaság a felújítások során
Tekintsen bele azokba a fő építési
elemekbe, melyek karbantarthatók,
javíthatók, újból felhasználhatók egy ház
felújítása, vagy átalakítása során
http://citizens4energytransition.org/circula
r-economy-in-renovation/
Prezi konferencia a körkörös
gazdaságról
Ez a prezentáció a 4 “R” köré épül:
Csökkentés (Reduce), Javítás (Repair),
Újra felhasználás (Reuse) és
Újrahasznosítás (Recycle).
http://citizens4energytransition.org/confer
ence-circular-renovation/
Oktatólapok a klímaváltozásról és az
energiahatékonyságról
Többet szeretne tudni a klímaváltozásról
és az energiatudatosságról? Tekintse meg
portfolióinkat és a könnyen olvasható
oktatólapjainkat..
http://citizens4energytransition.org/factshe
ets/
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Szénlábnyom memóriajáték
Dolgoztassa meg memóriáját és tanuljon
termékek/egyének szénlábnyomról szerte a
világon.
Mennyi ideig tart, hogy a 4. szintet
teljesítse?
http://citizens4energytransition.org/testyour-memory/
Eko & Logy: a játék
Segítsen Eko-nak és Logy-nak hogy
felérjenek a hegytetőre! Ehhez csak a
tudására lesz szükség, na meg némi
szerencsére ebben a 3D-s játékban, melyet
a klasszikus kígyós játék inspirált.”
http://citizens4energytransition.org/ekoand-logy/

Amikor fiatal állampolgárok a klímatevékenység nagykövetévé válnak
2018. június 26-án az ENERGIES 2050 együttműködésben a Monteux-ban működő oktatási szervezettel a Maison Familiale
Rurale-al (MFR) megszervezte az éghajlatváltozásról és az energiagazdálkodásról szóló C4ET workshopot, melyen
bemutatásra kerültek az oktatási eszközök. Az MFR 6 diákot kinevezett “nagykövetté”, hogy vigyék hírét az eseménynek,
valamint az ENERGIES 2050 által fejlesztett játékos eszközöknek. A 6 nagykövet számára 2 órás tréninget szerveztek
májusban, így fejleszhették tudásukat és a jövőbeni tevékenységükhöz megkapták a megfelelő alapot, hogy hogyan
használják a C4ET eszközöket.
Az eseményen 30 fő vet részt, a nagykövetek pedig segítették az egyes csoportokat, hogy az eszközöket játékos formában
kipróbálják. A következő C4ET eszközök kerültek kipróbálásra (további információ lejjebb)
1. Eko & Logy
2. Tesztelje tudását a klímaváltozásról és az energiagazdálkodásról
3. Tesztelje memóriáját a szénlábnyomról
4. Puzzle a körkörös gazdaság megvalósításáról a vidéki területeken
5. Értékelő kérdőív
A játékok befejezését követően a résztvevők közösen értékelték azokat.
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A soron következő rendezvényekről kérjük tájékozódjon ingyenesen a honlapunkról. Néhány esemény várható
Németországban és Horvátországban a nyár folyamán.

Newsletter

#03

A C4ET csapata

GNF
(NÉMETORSZÁG)

ENERGIES 2050
(FRANCIAORSZÁG)

TREBAG
(MAGYARORSZÁG)

HOMEGRADE BRUSSELS
(BELGIUM)

DOOR
(HORVÁTORSZÁG)

GAL MOLISE VERSO IL 2000
(OLASZORSZÁG )

Elérhetőség
Projekt koordinátor

Projekt információ

ENERGIES 2050

C4ET

www.energies2050.org
info@energies2050.org

www.citizens4energytransition.org
citizens4energytransition@energies2050.org

