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 EURÓPAI ÖKOLÓGIAI 

LÁBNYOM 

OPTIMALIZÁLÁSA CÍMŰ 

PROJEKT 

ELŐREHALADÁSÁRÓL  

Ezúttal második alkalommal 

számolunk be a közel egy évben 

végzett munkánkról. A projekt  

előkészítő szakaszt követően 2017 

januárjában megrendezésre került 

Dabason a nyitó konferencia. Ekkor 

találkoztak először személyesen a 

partnerek és ezen alkalommal 

tárgyaltuk meg a közös feladatokat, 

továbbá ismertettük az elszámolással 

kapcsolatos tudnivalókat.  

Projektünk megvalósítása 2018 

tavaszán a második szakaszba 

lépett. Az Európai Ökológiai lábnyom 

Optimalizálása elnevezésű KA 2-es 

stratégiai partnerség keretében 

megvalósuló együttműködés révén 

egy valódi közös, több pilléren 

nyugvó gondolkodás és 

együttműködés vette kezdetét. 

Ennek az is alapjául szolgál, hogy a 

nyolc részt vevő már valóban 

partnerként tekint egymásra. 
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 Ehhez az is hozzá járult, hogy 

2018. április 19-20 között 

Portugáliában, Gondomarban a 

Cindor szervezésben az eredeti 

ütemtervünknek megfelelően 

megrendezésre került a második 

nemzetközi projekttalálkozó.  

 A nemzetközi projekttalálkozó 

nagy szerepet töltött be az Európai 

Ökológiai lábnyom Optimalizálása 

projekt szakmai megvalósítása 

kapcsán. A konferencián közösen 

határoztuk meg többek között azokat 

a témákat, melyek mentén a szellemi 

termékek (videók)  készülnek.  

 

A témák a 21. századi 

környezetvédelmi irányelvekkel 

megegyezően a következők: víz, 

energia, szemét és az oktatás 

szegmenséből kiindulva az iskolai 

ökológiai lábnyom.   gondomari  

konferencia másik két napirendi 

pontjai a disszeminálás és az időközi 

beszámoló elemei voltak.  
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A projekt előrehaladásáról a 

támogatási- és a partnerekkel kötött 

szerződés értelmében 2018. június 

30-ig a Tempus Közalapítvány 

(Nemzeti Iroda) részére benyújtásra 

került az első időközi beszámoló, 

amely rendkívül nagy mennyiségű és 

adattartalmú adatszolgáltatást és 

feltöltés jelentett. Számos kiadvány, 

a projektet szemléltető ábra, kép és 

disszeminációs anyag készült ebben 

az első évben. A partnerek 

folyamatosan beszámolnak saját 

honlapjukon és közösségi oldalaikon 

a projekt előrehaladásáról. Ebből 

kifolyólag is folyamatos volt a 

kapcsolattartás a partnerek és a 

projektet koordináló Humob Group 

Kft. között.   

A nyári szünidő végéhez 

közeledve megkezdtük az őszi és 

egyben harmadik nemzetközi 

projekttalálkozó szervezését. Az 

eseményre 2018. október 28-29-én 

kerül sor a svédországi Lund-ban.  

 

 

 

Eddigi eredményeink alapján 

biztosak vagyunk abban, hogy 

pályázati vállalásainkat 

maradéktalanul és határidőre 

teljesíteni tudjuk. Következő 

hírlevelünk 2019 februárjában jelenik 

meg.  
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PROJEKT KONZORCIUMI TAGOK: 

HuMob Group 
Ltd.  

(P1 HUN)  
Jamrik Katalin, 

Jamrik Károly, 
Rudas Anita és 

Stégner Péter 

 
 

 

www.humob.eu 

Anamur Vocational 

Training School  

(P2 TUR) 

Isa Çelebi ésTuğba 

KÜÇÜK YILDIRIM 

 

 
 

www.anamurmeslkital.meb.

k.12.tr 

 
 

 
 

 

Bolu Provincial 

Directorate of 

Environment 

and 

Urbanization 

 (P3 TUR)  

Osman Kazgan és 

Cemile 

Abdulganioğlu. 

 

 
 

www.csb.gov.tr/iller

/bolu 

 
 
 

 

Grigore Antipa 
College  

(P4 ROM)  
Georgeta Gabriela 

Udrea, Cristina Elena 
Popescu és Constantin 

Ciofu 
 

 

www.colegiulantipabacau
.ro 

 

http://www.csb.gov.tr/iller/bolu
http://www.csb.gov.tr/iller/bolu
http://www.colegiulantipabacau.ro/
http://www.colegiulantipabacau.ro/
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ProIfall  

(P5 SWE) 
 Necmettin Meletli  

és Charlotte 
Meletli. 

 
 

 

 
 

www.proifall.se 

 

 

 

Centro de Formação 

Profissional da 

Ind.Ourivesaria e 

Relojaria-CINDOR 

(P6 POR)  

Carlos Pereira és Paula 

Soares 

 
 

www.cindor.pt 

 

  

 

 

Geoclube - 
Associação 

Juvenil de 
Ciência, 

Natureza e 
Aventura  

(P7 POR)  
Carlos Ferreira, 

Diana Gonçalves 
és Laurência 

Barbosa. 

 
 

www.geoclube.eu 

 

 

 

Christliches 

Jugenddorfwerk 

Deutschlands, 

Gemeinnütziger e.V. 

(CJD) (P8 GER)  

Monika Bröhl, Caterina 

Nicolai és Martin Stolz 

 

 

 
 

www.cjd.de 

 

http://www.proifall.se/

