E.ON Hungária Zrt.
E.ON EnergiaKaland

Az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja 2019. évi pályázatán a Zöld egyensúly
kategóriában 1. helyezést nyert el.

A PROGRAM IDŐTARTAMA:

2008 óta folyamatosan.

A PROGRAM ELŐZMÉNYEI:

Az E.ON Hungária vállalatcsoport a magyar
energiagazdaság fontos résztvevője. Az első
nagy cégcsoport, amely kiemelt figyelmet
szentel a jövő energiájának mindhárom üzleti
területén: az energiahálózatok, a megújuló
energia és az ügyfeleknek kínált komplex
energetikai megoldások területein. Azt vallja,
hogy a mai világban egyre fontosabb egy olyan
energetikai alaptudás megszerzése, amely
segít felelősen élni, dönteni a mindennapok
során saját energiafelhasználásunkról.

A PROGRAM CÉLJA:

Az E.ON nagyszabású virtuális tanulási
programjának célja, hogy segítsen a
pedagógusoknak az energiatudatosság
kialakításában, és a gyerekeknek az energiával
kapcsolatos tudásuk bővítésében,
kompetenciáik fejlesztésében. A program
számos lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek
aktívan megismerjék saját környezetük
energetikai vonatkozásait, és hozzájáruljanak
környezetük energiatudatos alakításához. A
programot a Nemzeti alaptanterv
követelményei szerint, az egységes
természettudományos tanítás alapelveivel
összhangban készítették el.

ILLESZKEDÉS A VÁLLALAT
MŰKÖDÉSÉHEZ:

A vállalat nem titkolt célja, hogy üzleti
teljesítménye kimagasló legyen. Ennek
azonban összhangban kell lennie az
alkalmazottai, a beszállítói és az ügyfelei
érdekeivel, valamint környezetünk,
társadalmunk szükségleteivel. Tevékenységük
minden színterén arra törekednek, hogy felelős
vállalatként, jövőbe mutató megoldásokon
keresztül javítsák az életminőséget egy
egészséges és fenntartható környezet és egy
jobb, kényelmesebb holnap érdekében.
Figyelembe veszik a jelen generációjának
igényeit, de ezzel összhangban felkészülnek a
jövő generációinak szükségleteire is. A
program ezt a felkészülést, fenntartható
edukációt és jövőbe tekintő felelős hozzáállást
tűzte zászlajára.

A PROGRAM LEÍRÁSA:

A program és a kapcsolódó internetes portál 5től 18 éves korig kínál az óvodások, diákok és
tanáraik számára energiával kapcsolatos
ismeretanyagot. A közös cél, hogy a
fenntartható fejlődés céljait szem előtt tartva
az energiatudatosság, az energiabiztonság és
az energiatakarékosság terén átfogó oktatási
anyagok álljanak a magyar iskolák és óvodák
rendelkezésére. A pedagógusok számára a
tanári kézikönyv és a feladatlapok mellett
mesekönyvet is kiadtak. Ezek ingyenesen
letölthetők és nyomtatott verziói
megrendelhetők a honlapon keresztül.

KÖZÖSSÉG:

A cég az oktatási programját az Emberi
Erőforrások Minisztériumának szakértőivel és
pedagógusokkal közösen alakította ki.
Együttműködnek mindazokkal a
pedagógusokkal, akik óratartásra kérik fel őket,
valamint a Pro Gemmo Alapítvánnyal is, akik
"mobil okosház" edukációs programjukkal
kapcsolódtak be a programba.
Az EnergiaKaland egyben az E.ON legnagyobb,
munkatársi önkéntességre lehetőséget adó
programja. Az óratartás iránt érdeklődő
munkatársak számára írásos felkészítő anyagot
biztosítanak, valamint minden évben önkéntes
képzést is tartanak számukra. Immár több, mint
százhatvan munkatárs tartott "energiaórát"
országosan. Sok helyen már rendszeres, heti, havi
munkakapcsolat alakult ki az intézmények,
pedagógusok és az önkéntes között, vagy éves
együttműködéseik vannak velük.

HATÁS:

A program indulása óta több mint kétszázötven
oktatási intézményben tartottak interaktív
EnergiaKaland órát a vállalat önkéntesei, évente
több ezer gyereket elérve különböző interaktív és
innovatív eszközökkel: online anyagokkal vagy
roboteszközökkel. Az oktatási anyagokat
ezerhétszáz pedagógus rendelte meg az
EnergiaKaland honlapján keresztül, a program
Facebook-közössége pedig meghaladta az
ezerötszáz főt. A pedagógusok az első
továbbképzésen 2011-ben vehettek részt az
Újbudai Pedagógiai Intézetben, 2012-ben pedig
már egy óvodapedagógus képzés is rendelkezésre
állt, amelyet Budapesten, Nagykanizsán és
Szolnokon tartottak. További
pedagógusképzéseket szerveztek Mátészalkán,
Nagykanizsán, Pécsett, Szolnokon, Nyíregyházán,
Debrecenben és Győrben. 2012 óta az ELTE óvó- és
tanítóképző szakos hallgatói számára minden
szeptemberben tartanak továbbképzést, hogy már
hallgatóként megismerkedhessenek oktatási
programmal.

JÖVŐ:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Az E.ON Hungária célja a jövőre nézve a
program sikeres fenntartása és fejlesztése,
valamint az, hogy minél több intézménybe
juttassák el azt. Ugyancsak cél, hogy jó
élményeket szerezzenek a gyermekeknek, a
szülőknek és a pedagógusoknak, így építve a
pozitív márkát, valamint új partnerségek
kialakítása is. A programmal kapcsolatos
visszacsatolás folyamatos, azt időről időre
aktualizálják tartalmilag és formailag egyaránt.




www.energiakaland.hu
https://www.facebook.com/energiakaland/

