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Energiagazdálkodás a vidéki területeken - C4ET workshop Molise Régióban

A C4ET eszközöket két eseményen mutatták be és tesztelték az olaszországi Molise régióban. Az elsőt 2018. május 28-án
tartották Campobasso Leopoldo Pilla középiskolával közösen, melyen több mint 60, 14-18 éves hallgatót vett részt. A
második a Gal Molise székhelyén június 10-én szervezte meg a projekt kulcsfontosságú fókuszcsoportjainak részvételével:
mezőgazdasági dolgozók, kutatók, helyi hatóságok képviselői és az energiagazdálkodásban érdekelt állampolgárok. Több
mint 50 ember vett részt a második műhelyfoglalkozáson.
A nyár folyamán Horvátországban két C4ET workshop került megrendezésre. Az első a Zágrábi Egyetemen június 20-án került
megrendezésre. A legfontosabb szervezetek (nem kormányzati szervezetek, kereskedelmi kamarák, cégek stb.) Mintegy 10 résztvevője
a C4ET partnerek irányításával tesztelte a választott eszközöket, amelyeket mindannyian kipróbáltak. A második rendezvény a Soltaszigeten, 2018. július 17-én, több mint 20 résztvevővel történt. A workshopot egy másik találkozóval párhuzamosan szervezték meg,
amely az energetikai témákkal foglalkozó civil szervezetek képviselőit célozta meg. Csoportokba osztva a résztvevők lehetőséget
kaptak arra, hogy különböző eszközöket felfedezzenek és a tapasztalataik alapján értékeljék őket. Mindkét eseményt nagyra értékelték
a résztvevők, akik a C4ET által kifejlesztett anyagokat a munkájuk szempontjából nagyon relevánsak

Ezek a workshopok lehetőséget adtak a projekt céljainak terjesztésére és arra, hogy mennyire fontos a helyes
energiagazdálkodás a vidéki területeken. Az összes többi témakör is szóba került, majd néhány eszközt kipróbáltak.
Mindegyik résztvevőnek lehetősége volt számítógépével vagy okostelefonjával tesztelni az eszközöket, mielőtt kitöltené a
visszajelzési kérdőívet, amelyet az anyagok javítására használnak.

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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Virtuális túra “Cantine d’Uva”
Látogasson el Cantine D’Uva-ba, mely az
olaszországi Larinoban van, mely az
innovatív rendszeréről hires, melynek titka
a geotermikus energiára épülő
szőlőgazdálkodásban rejlik
http://citizens4energytransition.org/virtual
-tour/
Körkörös gazdálkodás a vidéki
területeken – a puzzle
Oldja meg a puzzle-t és tudjon meg
információkat arról, hogy hogyan hat a a
körkörös gazdálkodás a vidéki területeken
http://citizens4energytransition.org/circula
r-economy-in-rural-areas/
Legjobb példák a vidéki területekről –
az interaktív térkép
Tudjon meg többet az európai vidéki térségek
energiagazdálkodásával kapcsolatos
kezdeményezésekről, interaktív térképünknek
köszönhetően
http://citizens4energytransition.org/interac
tive-map/
Gondolkodj zölden, játsz zölden
Nyomtassa ki ezt a társasjátékot és játszon
barátaival, rokonaival és tanuljon az
energia menedzsmentről munkahelyi
környezetben
http://citizens4energytransition.org/thinkgreen-play-green/
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Döntésfa
Vegyen egy konkrét helyzetet, amelyek a
munkahelyén az energetikai kérdésekkel
kapcsolatban megtörténhetnek, és kezdjen el
együttműködni a kollégáival a döntésfa játék
segítségével

http://citizens4energytransition.org/decisio
n-tree-game//
Legyen Zöld Dolgozó!
Tekintse meg a plakátunkat, amely olyan
vállalatok számára készült, akik hajlandóak
ráirányítani a munkavállalók figyelmét az
energiagazdálkodással kapcsolatos gyakorlati
kérdésekre
http://citizens4energytransition.org/be-agreen-officer/

C4ET workshop Budapesten: együttműködésben a KIC Climate-el
On the 29th of May 2018, TREBAG partnered up with Climate KIC Hungary to organize a workshop on climate change
and the energy transition in the center of Budapest (Hungary), using C4ET’s dedicated tools. The event started with
TREBAG’s presentation of the C4ET project (objectives, partners, actual status, next steps, etc.) and of some tools. This
was followed by two short interventions by Climate-KIC Hungary and Geonardo Lt
2018. május 29-én a TREBAG Kft az éghajlatváltozással foglalkozó KIC Hungary-val együttműködve szervezte meg az
éghajlatváltozásról és az energiagazdálkodásról szóló workshopot Budapest belvárosában, Magyarországon, melnyek célja a C4ET
eszközeinek bemutatása volt. Az esemény a TREBAG Kft C4ET projekt bemutatásával kezdődött (célok, partnerek, tényleges állapot,
következő lépések stb.) majd néhány eszköz konkrét bemutatására tértek ki. Ezt követte két rövid bemutatkozás a Climate-KIC és a
Geonardo Kft által.

A résztvevőket három nagy csoportra osztották, hogy teszteljenek néhány eszközt, és mindegyikkel 20-30 percet töltöttek. Minden
csoportnak volt egy offline és egy online eszköze a teszteléshez. Extra hangsúlyt fektettek a következő eszközökre: a Torpedós játék, az
Eco & Logy, Az éghajlatváltozással és az energiagazdálkodással kapcsolatos tudás tesztelése, a Factsheets portfólió, az Útmutató: a
fenntarthatósági naphoz és a Döntésfa.
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A Climate-KIC Hungary-val folytatott együttműködés azért is hasznos, mert a szervezet egy rugalmas, az éghajlatváltozással és a
körkörös gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végez, és törekszik a nulla szén-dioxid-kibocsátású projektek támogatására. A
rendezvényen többnyire a téma szakértői vettek részt, több, mint 30-an.
Remek dolog együttműködni olyan szervezetekkel, melyek hajlandóak az eszközeinket és eredményeinket terjeszteni!
További információért a közelgő eseményekről bátran forduljon hozzánk ...
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A C4ET csapata

ENERGIES 2050
(FRANCIAORSZÁG)

GNF
(NÉMETORSZÁG)

TREBAG
(MAGYARORSZÁG)

HOMEGRADE BRUSSELS
(BELGIUM)

DOOR
(HORVÁTORSZÁG)

GAL MOLISE VERSO IL 2000
(OLASZORSZÁG)

ELÉRHETŐSÉG
Projekt koordinátor

Projekt információk

ENERGIES 2050

C4ET

www.energies2050.org
info@energies2050.org

www.citizens4energytransition.org
citizens4energytransition@energies2050.org

