
 

 

E.ON EnergiaKözösségek 

4. versenyfeladat:  

A klímabarát, energiatakarékos életmód népszerűsítése 

 

Mit kell csinálni a 4. versenyfeladatban? 

A 4. feladatban a cél, hogy a már meglévő energiatakarékos és klímabarát életmódot terjesszük: 
olyan anyagokat kell tehát készíteni, amelyek alkalmasak mások meggyőzésére, bevonására, 
lelkesítésére és tanítására.  

A benyújtandó feladat médiuma szabadon választható, azaz lehet: 

 plakátsorozatot készíteni (3-5 db - minimum A3 méretű plakát); 

 mesét, történetet írni és illusztrálni (min. 3 oldal A4 lapon, avagy 6000 leütés), 

 kisfilmet készíteni (3-5 perc hosszú), 

 dalt írni (szöveg és zene is saját legyen, 2-4 perc hosszú), 

 társasjátékot készíteni (a társasjátékot el is kell készíteni, a játékszabállyal együtt), 

 stb. stb. 

Olyan kreatív anyagokat várunk tehát, melyek a klímaváltozással és a háztartások 
energiafogyasztásának csökkentésével kapcsolatosak. Mit tudunk tenni mi mindannyian a 
klímavédelem érdekében? Milyen hatást gyakorol életmódunk a környezetre? Hogyan tudunk otthon 
is energiát megtakarítani nagyobb beruházás nélkül? Miért kell nekünk is tennünk valamit? Kreatív, 
komoly, vicces, eredeti – mindenféle elgondolást, ötletet várunk! 

A médium kiválasztása és a kreatív anyag elkészítése előtt fontos eldönteni, hogy az alkotás 
pontosan milyen célcsoportot igyekszik befolyásolni: családokat? gyerekeket? fiatalokat? 
nyugdíjasokat? irodában dolgozókat? stb.  

A feladat felhívás a program honlapjáról is letölthető. 

 

A feladat beküldési határideje: 2014. május 19. 
 

 

Hová kell beküldeni a feladatot? És hová fordulhattok kérdésekkel? 

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

Ha 5 MB-nál nagyobb terjedelmű a kész anyag, kérjük, valamilyen nagy file küldésére alkalmas 
programmal küldjétek el (pl. mammutmail, told a cuccot), NE email csatolmányaként! 

Akinek a feladattal kapcsolatos kérdése van, írjon az edina@greendependent.org címre vagy hívja a 
20 512 1887 telefonszámot és keresse Vadovics Edinát. 

 

Mit kell elküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2014. május 19-ig? 

1. Az elkészült kreatív anyagot elektronikus formátumban; 

2. Rövid leírást (max. 1 oldal) arról, hogy: 

 milyen célcsoportnak készült az anyag, 

 miért ezt a tartalmat és formátumot választottátok. 

http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
file:///D:/Dropbox/GreenDependent/EON/6_verseny/1feladat_felmeres/info@greendependent.org
file:///D:/Dropbox/GreenDependent/EON/6_verseny/1feladat_felmeres/info@greendependent.org


 

 

 

Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

A feladatot a következő szempontok alapján értékeljük: 

 mennyire jó szakmailag, azaz mennyire felel meg a klímabarát, energiatakarékos életmód 
alapelveinek, és ezt milyen jól tartalmazza az anyag, fejti ki a leírás; 

 mennyire alkalmas a választott tartalom és forma a célcsoport megszólítására; 

 mennyire van ötletesen, kreatívan, és élvezhetően kivitelezve? 

 

 

Csinált már valaki ilyesmit?  
A feladat megoldását segítő jó példák 

Kisfilmek: 

Korábbi EnergiaKözösségek során készített filmek: 

http://www.energiakozossegek.hu/hu/kiv%C3%A1lasztottuk-filmes-p%C3%A1ly%C3%A1zatunk-magyar-nyerteseit 

http://www.energiakozossegek.hu/hu/nemzetk%C3%B6zi-filmp%C3%A1ly%C3%A1zat-nyertes-alkot%C3%A1sa 

MTVSz film: Az energiatakarékosság szexi? https://www.youtube.com/watch?v=MKBzsisxHis 

Egyéb filmek: http://tudatosvasarlo.hu/hangkeptar 

Dal: 

Passzívház blues: http://www.passzivhaz-blues.hu/passzivhaz_blues.html 

Mesék:  

Nálatok nőnek-e még égigérő paszulyok? http://www.fna.hu/konyvtar/egigeropaszulyok 

Társasjáték:  

Gazdálkodj felelősen! http://www.humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/gazd-lkodj-felel-sen/9176 

 

 

Figyelem, a beadott anyagok eredetiségét ellenőrizzük! 

Ha máshonnan kaptatok inspirációt, kérjük, tüntessétek fel! 

 

A készítők hozzájárulnak, hogy az elkészített anyagokat az E.ON EnergiaKözösségek 
honlapon megjelentessük! 

Az elkészített anyagok tulajdonjoga a készítőké marad, további – a fentitől eltérő – 
felhasználással kapcsolatban pedig mindenkivel külön egyeztet a GreenDependent. 
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