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TIP OF  

THE WEEK 
 

GREEN TEAM 

BUILDING 

Zöld csapatépítés 
 

Könnyebb, hatékonyabb és élvezetesebb az energiamegtakarítás együtt, közösségben. A 

résztvevők különböző képességeket, tudást, tapasztalatot és ötleteket hoznak a csapatba, 

amiket megosztanak egymással, kiegészítik, segítik, támogatják és bátorítják egymást. Oda 

kell figyelnünk csapatunk felépítésére és fenntartására annak érdekében, hogy az jól működő 

és sikeres legyen. 

Az alapok 

 Keressünk olyan kollégákat, akiket közel érzünk 

magunkhoz és akikkel jól tudunk együtt dolgozni!  

Fontos, hogy különböző típusú emberek legyenek a csapatban. 

Ideális esetben az EnergiaKözösségbe több osztályról érkeznek 

kollégák, akik különböző képességeiket és tudásukat összeadva el 

tudják végezni a projektben adódó sokféle feladatot. 

 Ki lehet az EnergiaKözösség tagja? 

Bárki csatlakozhat az EnergiaKözösséghez, nincs szükség előzetes 

tudásra vagy tapasztalatra. A lényeg, hogy készek legyünk néhány 

órát áldozni a munkaidőnkből az energiamegtakarítási programra 

és a kollégák bevonására a kampányba. 

 Miért jó az EnergiaKözösség tagjának lenni? Néhány 

csábító szempont: 

 Új és pozitív feladatokon lehet dolgozni a kollégákkal; 

 Egy közösség tagjává válhatunk, és az 

energiamegtakarításért történő tevékenykedésünk közben 

még jól is érezhetjük magunkat;  

 A tanultakat felhasználva a saját otthonunkban is energiát (és pénzt!) takaríthatunk 

meg; 

 Segíthetünk, hogy a munkahelyünk energiát és pénzt spóroljon; és végezetül 

 Ha sikeres és kreatív kampányt szervezünk és/vagy mi takarítjuk meg a legtöbbet a 

magyarországi épületek közül, nagyszerű díjakat nyerhetünk. 

 Nagyon fontos a motiválás! 

Törekedjünk arra, hogy az EnergiaKözösség és kollégáink élvezettel vegyenek részt a 

versenyben (lásd a Kiemelt tippeket lejjebb). 

 

http://www.sodahead.com
file:///G:/Dropbox/GreenDependent/Projektek/H2020_Save@Work_2014/WP4 Campaign Material/4.5 energy saving tips/ascentps.co.uk
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 Hogyan fogjunk hozzá és váljunk jó csapattá? 

Nagyon fontos az első összejövetel és megbeszélés, mert nagyban befolyásolhatja, milyen lesz a 

csapattagok közti együttműködés a verseny során. Ismerjük először is meg egymást, majd 

vitassuk meg és tisztázzuk a kampány céljait és célkitűzéseit, írjuk össze és beszéljük meg, hogy 

ki milyen tudással és képességgel rendelkezik a csapattagok közül, amely hasznos lehet a 

verseny során, állítsunk össze munkatervet az EnergiaKözösség számára, osszuk meg a 

felelősséget a csapattagok között stb. 

Tippek haladóknak 

Erősíthetjük a csapatszellemet néhány környezetbarát csapatépítő tevékenységgel, úgy mint 

közösségi gyógynövény- vagy virágoskert létrehozásával, újrahasznosított irodai 

alapanyagokból “zöld művészeti kihívás” szervezésével, vagy egyszerűen csak zöld ebéd 

szervezésével, amely lehetőséget biztosít, hogy a munkaasztaloktól tisztes távolságban együtt 

(l)ehessünk a kollégákkal. 

Amit még megtehetünk… 

Mindig jó ötlet, ha (házilag készült) finomságok és kávé vagy tea is van az EnergiaKözösség 

összejövetelein. Kiválóan oldhatjuk így a hangulatot, élvezetesebbé tehetjük a találkozót, és a 

csoportszellemet is erősítjük. 

Hogy közben ne felejtsük el jól is érezni magunkat, töltsünk ki együtt a klímaváltozásról 

vagy energiahatékonyságról szóló szórakoztató kérdőívet; nézzünk rövid, a témához kapcsolódó 

videót vagy hallgassunk zenét (a filmek és dalok kiválasztásában segít a „Kézikönyv 

EnergiaKözösségek számára” c. kiadvány 11. fejezete). 

Érdekesség 

Messzire lehet jutni az energiatakarékosságban, ha megvan a kellő motiváció! A második 

Európai Energiabajnokság (Energy Trophy®+) egyik győztese, a bolgár Silistra Könyvtár 29% 

energiát spórolt meg a dolgozók képzése és megfelelő motiválása segítségével.  

További olvasnivalók és ötletek:  

Spórolunk@kiloWattal Kézikönyv EnergiaKözösségek számára: 4., 5., 6. és 8. fejezet  
  
 
 
 
 

 

A közösségfejlesztésről bővebben még az alábbi linkeken olvashat: 
 Kiadvány a közösségfejlesztésről: http://www.kka.hu/ 
 Open Space (Nyílt tér): http://openspaceworld.org/wp2/what-is/magy/; 

http://www.openspace.hu/  
 „World café” módszer: http://www.theworldcafe.com/wp-

content/uploads/2015/07/hungariancafetogo.pdf  

* 
Hogy még élvezetesebb legyen a programban való részvétel, kereshetünk egy 
„testvér“ épületet/irodát vagy EnergiaKözösséget a Spórolunk@kiloWattal 
kampányban résztvevő további 8 ország épületei, közösségei közül. Velük aztán 
szervezhetünk ötlet-, tipp- és tapasztalatcserét, és akár virtuális megbeszéléseket 
is tarthatunk. Kérjük nyugodtan a GreenDependent Intézet segítségét! 

 
 

http://www.teambuilding-unlimited.com/green.html
http://www.teambuilding-unlimited.com/green.html
https://www.teambonding.com/green-team-building-ideas-that-work-green-lunches/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/energy_trophy_final_summary_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/energy_trophy_final_summary_report_en.pdf
https://sporolunk.org/images/partner/GDI-files/SW-A4BookAW_HU_Final_web.pdf
http://www.kka.hu/
http://openspaceworld.org/wp2/what-is/magy/
http://www.openspace.hu/
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/hungariancafetogo.pdf
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/hungariancafetogo.pdf

