
 

 
 

E gyakorlat erejéig a résztvevők az energetikai mérnök szerepét öltik magukra, és 
megvizsgálják, hogy a háztartások, iskolák, vállalkozások miként takarítanak meg vagy 
pazarolnak el energiát. Továbbá azt is megtanulják, hogy ők maguk mindennapjaik 
során, hogyan takarékoskodhatnak az energiával. Mindehhez képzeletben terveznek 
egy olyan szobát, amely annyira energiatakarékos, amennyire csak lehetséges.  

 
Energiát az élet minden területén használunk: főzéshez, világításhoz, szórakozáshoz. 
Az energiafelhasználás többnyire épületeken belül történik, mint pl. iskolákban és 
munkahelyeken. A legtöbben az energiafogyasztás visszaszorításával próbálunk 
spórolni és környezetbarátabbak lenni. Az épületek felelnek az össz-energiafogyasztás 
40 százalékáért. Az általuk felhasznált energia legjavát olyan széntüzelésű erőművek 
adják, melyek rengeteg szennyezőanyagot bocsájtanak ki és környezeti károkat 
okoznak. 

 
 
Ennek a gyakorlati feladatnak az elvégzése 2 órát vesz igénybe.  
 

 
 
Ez a gyakorlati feladat olyan tanulók és alkalmazottak számára készült, akik befejezték 
az energiatakarékosság modult.  
 

 
A résztvevők saját nulla nettó energiafelhasználású szobájuk (tantermük) tervét készítik 
el, úgy hogy a papíron meglévő tervre és köré jelképesen megújuló energiát felhasználó 
és energiahatékony berendezéseket, épületalkatrészeket helyeznek el. Megtanulják, 
hogyan ezek a berendezések, mint pl. a napelem, takarékos izzó, számítógépek, 
energiamérő eszközök stb. együtt hogyan teremtenek egy olyan környezetet, melyben a 
felhasznált energia megegyezik az előállított energia mennyiségével.  
 

 
 

A gyakorlati feladat teljesítését követően a résztvevők képesek lesznek: 
• Elmondani, hogy a tanteremben elektromos áram hol kerül felhasználásra. 
• Röviden beszámolni arról, hogy a megújuló energiát helyileg hogyan lehet előállítani 
és azzal az adott épületet ellátni. 
• Felsorolni, hogy az épületek hasznosítása során miként lehet energiával és 
erőforrásokkal takarékoskodni.  
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Kövessük a következő lépéséket egy olyan helység tervezéséhez, amely annyira 
energihatékony, amennyire csak lehetséges: 

 Egy papírlapra rajzoljunk egy valósághű szobát vagy tantermet ( tehát legyenek 
rajta ajtók, ablakok, legyen csap stb. és persze tető is) 

 Beltér: számítógép, lámpák, fűtőtest, légkondi, digitális kijelző, újrahasznosítós 
kuka.  

 Kültér: komposzt tartály, esővíztartály (az tetőcsatornából folyjék csövön a víz a 
tartályba), kerékpártartó, energiamérő (épület falához rögzítve), napelemek, 
szélturbinák (a tetőn, vagy távol az épület oldalától). 

Próbáljunk meg arról elmélkedni, hova is lehetne ezeket a tárgyakat helyezni a 
leghatékonyabb energiatermelés eléréséhez, és hogy bölcs dolog-e többféle 
energiatakarékossági módszert alkalmazni egyazon szoba vagy épület esetében.  
 
Ki tudnánk-e számolni, mennyi energiát lehet megtakarítani napi szinten, ha összeadjuk 
a fűtés, hűtés, világítás stb. költségeit? 
 

 
 
Számítógép internet hozzáférhetőséggel a kutatáshoz. 
 

 
Energiahatékony helységünk tervezése során, figyelembe vettük-e a következőket? 
:  

 Mit dobunk ki a tanteremben, amit újra lehetne hasznosítani? 

 Az éjszaka során termelt szélenergiát hogyan lehetne tárolni nappali 

felhasználáshoz? 

 Mi termel több energiát, a szélturbina, vagy a napelem? 

 Okos dolog-e a tervbe beépíteni egy szélturbinát is? (gondoljuk pl. a keletkező 

zaj hatására is) 

 Vannak-e más megújuló energia fajták, melyeket fel lehetne használni 

tantermünkben?  
 

 
 
Kis csoportokban lehet végrehajtani a gyakorlati feladatot 
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