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3. versenyfeladat 2015/16: 

A verseny eleji vállalások tanulságai, valamint 
a klímabarát, energiatakarékos életmód népszerűsítése  

mesével vagy egyéb történettel 
 

 
Kedves Versenyző! 

Megérkezett az E.ON EnergiaKözösségek verseny 3. kreatív közösségi feladata.  

A feladat beküldési határideje: 2016. május 8. 

Miből áll az 3. versenyfeladat? 

1. A háztartási energia-felmérés részeként megadott min. 3 energiatakarékossági vállalás 
tanulságai 

A 2015/16-os versenyévad 1. feladataként a közösség minden tagja a saját háztartási felmérése végén 
minimum 3 vállalást tett, amit a verseny alatt megpróbál megtenni otthonuk energiafogyasztásának 
csökkentése érdekében. Ezen vállalások tanulságairól kérünk beszámolót minden egyes versenyző 
háztartástól egy rövid online kérdőív kitöltésével: https://docs.google.com/forms/d/19wc0-u-Rwa0-
KuwT9XnPESMeZsZSRYIF5ug8lNj2yqI/viewform  

FONTOS!!! Ennek a feladatnak a pontozásánál csak azt nézzük, hogy kitöltötte-e valaki a kérdőívet, 
illetve, hogy egy energiaközösségnek hány tagja töltötte ki. NEM azt, hogy sikerült-e a vállalásokat 
teljesíteni. Nagyon fontos, hogy mindenki őszintén válaszoljon, mivel így is szeretnénk a program 
hatását megismerni.  

 

2. Mese- vagy történetírás 
A feladat célja, hogy minél szélesebb körben a már meglévő energiatakarékos és klímabarát életmódot 
terjesszük: olyan mesét vagy történetet, élménybeszámolót kell tehát megírni, amely alkalmas mások 
érdeklődésének felkeltésére, bevonására, lelkesítésére, meggyőzésére és/vagy tanítására. 

 Célcsoport: A benyújtandó feladat szólhat gyerekeknek, ifjaknak, felnőtteknek vagy 
nyugdíjasok is. 

 Forma: lehet mese (kitalált figurákkal és személyekkel), történet, élménybeszámoló, anekdota, 
melyet tetszés szerint elláthattok illusztrációkkal (rajz, fénykép stb.). Akár úgyis el lehet a 
feladatot készíteni, hogy a közösség tagjai külön-külön kis történeteket, élményeket írnak le, és 
azokat összefűzitek. 

 Terjedelem: min. 2 oldal A4 lapon és max. 4 oldal, avagy 5-10.000 leütés szóközzel együtt. 
Kérjük, ezt a terjedelmet ne lépjétek át! 

 
Olyan anyagokat várunk tehát, melyek a klímaváltozással és a háztartások energiafogyasztásának 
csökkentésével kapcsolatosak. Mit tudunk tenni mi mindannyian a klímavédelem és a széndioxid-
kibocsátás csökkentése érdekében? Hogyan tudunk otthon is energiát megtakarítani nagyobb 
beruházás nélkül? Miért élvezetes ez? Mit tanulhatnak ilyesmiből a családok, közösségek? Ti mikre 
jöttetek rá a verseny során, mit volt jó csinálni? Kreatív, komoly, vicces, eredeti – mindenféle 
elgondolást, ötletet várunk! 
 
A feladatok leírása a http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-
energi%C3%A1t-te oldalról is letölthetőek. 
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Mit kell elküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2016. május 8-ig? 

1. A közösség minden háztartása töltse ki az online kérdőívet a min. 3 vállalás tanulságairól a 
megadott linken 

2. Egy klímabarát, energiatakarékos életmódot népszerűsítő mese elektronikus formában – 
1 példány / közösség. FONTOS! Kérjük, adjátok meg, hogy ki a célcsoport! 

Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

1. Megnézzük, hogy a közösség hány tagja tölti ki a kérdőívet – a tartalmat nem pontozzuk csak a 
darabszámot! 
Kérjük, őszintén töltsétek ki! Senkinek nem vonunk le pontot azért, mert nem sikerült valamit 
teljesítenie! 

2. 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 

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

 

Hová kell beküldeni a feladatot? És hová forduljunk kérdéseinkkel? 

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 kérdése van, szintén írjon az info@energiakozossegek címre vagy hívja a 20/334 2889 számot. 

http://www.fna.hu/konyvtar/egigeropaszulyok
mailto:info@energiakozossegek.hu
mailto:info@energiakozossegek.hu

