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2. versenyfeladat 2018/19: 

Karbon-böjt 
 

Kedves EnergiaKözösség tagok! 

Megérkezett az E.ON EnergiaKözösségek családi/háztartási energiatakarékossági verseny 2. kreatív 
közösségi feladata. Kérünk, előbb olvasd el az alábbi leírást, csak ezután kezdj neki a feladat 
elvégzésének! 

A feladat beküldési határideje: 2019. március 28. 

Miből áll a 2. versenyfeladat? 

Az idei karbon-böjt programját a GreenDependent által összeállított böjti naptárban találjátok. 
 
A feladat a karbon-böjt (ld. a kiírás utolsó oldala) megvalósítása a közösség lehetőleg mind, de minél 
több háztartásában, valamint a megvalósításról közös beszámoló készítése  
(a beszámoló tartalmáról részletesebben ld. a következő pontot). 
 
A böjt 5 hetes, az első 4 hét tematikáját és feladatait mi választottuk, azonban az 5. hétre a 

közösségeknek  maguknak kell témát és kihívást találni!  (Ne aggódjatok, ha ez nem sikerülne, 

szívesen segítünk ebben is.  :) ) 

 
A feladat leírása a http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz oldalról is letölthető. 

Mit kell elküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2019. március 28-ig? 

Szöveges, képes beszámolót a böjtről. Hogy sikerült a megvalósítás? Mi volt könnyű, nehéz, vicces? 
Mi az, ami olyan jól sikerült vagy működött, hogy a böjti időszak után is folytatjátok? Mit tanultatok, 
mit fedeztetek fel, mire jöttetek rá a böjt során? stb. 
 
Kérjük, a közösség egy közös beszámolót készítsen, ennek keretében írjatok a háztartásokról is 
külön-külön. Képeknek, rajzoknak, egyéb illusztrációknak nagyon örülünk! 
 
A beszámoló készítésénél javasoljuk, hogy az értékelési szempontokat tanulmányozzátok át! 

Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

 Mennyire tartották be a közösség tagjai a böjtöt? Mindenki részt vett benne? 

 Leolvasták a mérőórákat? Értékelték az adatokat? 

 Mennyire ötletes, érdekes, szép a beszámoló? 

Csinált már valaki ilyesmit? A feladat megoldását segítő jó példák 

Az E.ON EnergiaKözösségek 2016-2017. évadában beérkezett legjobb beszámolókból nyerhettek 
motivációt, ötletet, inspirációt: 

 Efalu - képes beszámoló/ összefoglaló/ mérőóra adatok elemzése 

 Gödöllő Kikapcsol 

 Dél-Békési Energiamentők 

Hová kell beküldeni a feladatot? És hová forduljunk kérdéseinkkel? 

Az elkészült feladatokat az info@energiakozossegek.hu címre kell elküldeni. 

Akinek kérdése van, szintén írjon az info@energiakozossegek címre vagy hívja a 20/515-0644 számot. 

http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
http://www.energiakozossegek.hu/files/karbon-bojt_kepes_beszamolo_efalu.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/bojti_osszefoglalo_efalu.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/meroora_adatok_elemzese.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/Karbon-bojt_beszamolo_Godollo_Kikapcsol.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/2_versenyfeladat_Del_Bekesi_Energiamentok.pdf
mailto:info@energiakozossegek.hu
mailto:info@energiakozossegek.hu


 

 

 

 

 

 


