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ENERGY@SCHOOL ON AIR

Kedves Olvasók!
Az ENERGY@SCHOOL projekt a végső szakaszához
közeledik. A Junior Energia Őrök éppen most kezdtek
el egy mobil applikáción alapuló közös játékot.
Keményen
dolgozunk
számos
rendezvény
megvalósításán és különböző kommunikációs kiadvány
elkészítésén. Kérjük, maradjon velünk és ismerje
meg, mi történik velünk a projekt következő
időszakában!

Kezdjük a játékot!
Február 1-jén elindítottuk a játékunkat. A Junior és Szenior Energia Őrök egy mobil applikáción alapuló
játékot játszanak, amely a projektben résztvevő 7 országra terjed ki és március végéig tart. A játék során az
energiapazarlást, vagy energiaveszteséget keresik az iskolákban, amelyet energia szellemnek hívnak és
ezeket a szellemeket kell elkapniuk a játékban résztvevőknek, vagyis elhárítani az energiapazarlást okozó
problémát. Minden projektpartner a játék megkezdése előtt egy tanfolyamot tartott a játékban
résztvevőknek. A játék nyertesei - a legnagyobb energiamegtakarítást elérő iskolák - Olaszországba és
Lengyelországba látogathatnak el egy tanulmányi kirándulásra.
Sok szerencsét mindenkinek, győzzenek a legjobbak!

APP logó

Magyar Junior Energia Őr

Előttünk álló kommunikációs feladatok
A projekt utolsó szakasza bővelkedik érdekes
kommunikációs
feladatokban.
Egy
Storytelling
(történetmesélő) filmet készítünk a projektről, egy
animált oktatóanyagot is készítünk az energia intelligens
iskolákról, továbbá nyomtatott formában projekt
kézikönyvet és brosúrát adunk ki. Speciális interaktív
workshopokat rendezünk – úgynevezett BarCamp
programot minden országban. Az első BarCamp már
megrendezésre került februárban, Bydgoszcz-ban,
Lengyelországban. Az esemény izgalmas időtöltés volt a
résztvevőknek és pozitív energiát adott innovatív
ötletekhez.

BarCamp Bydgoszcz, Lengyelország

A Storytelling video rögzítése

Záró találkozó Olaszország, Lugo
Három hónap múlva Olaszországban Lugóban
találkozunk, az ENERGY@SCHOOL projekt záró
találkozóján. Lugóban kezdődött minden és ugyanott
ünnepeljük meg a projekt zárását is. Minden partner
keményen dolgozik azon, hogy minden feladatot
határidőre elvégezzen a Lugói találkozóra.

12 partner Közép-Európa 7 országából
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