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EURÓPAI ÖKOLÓGIAI
LÁBNYOM
OPTIMALIZÁLÁSA CÍMŰ
PROJEKT
ELŐREHALADÁSÁRÓL
folytatására
Ezúttal harmadik alkalommal
számolunk be a közel egy évben
végzett munkánkról. 2018. október

módszertani
megvitatása.

életében

Proifall szervezésében Lundban a

előfordulnak,

harmadik

alkalmával

találkozó.

személyi

új

bemutatkoztak.

termékek

ökoképregény)

változások

így

Fontos feladatunk volt a szellemi

a

is

találkozó

kollégák

is

Ezen felül pedig a

és

az

találkozó

hozzáadott

didaktikai

és

gondolva

már

(videók

a

találkozón

az

értékeként,
ECO2-projekt

Emil

Sigbrand is részt vett a Danish Board
of Technology képviseletében.

Egy több éven át tartó projekt

29-30-án került megrendezésre a

nemzetközi

alkalmazásának

is
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A

projekt

keretében

videó

témákat feldolgozó és az oktatási

készítő versenyt hirdettünk az ÉSZC

célra

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola

elkészítése is.

és

Kollégiumában.

A

beérkezett

pályaművek az ökológiai lábnyom
témakörét mutatták be.
négy

csapatot

Mind a

pénzjutalomban

részesítettük.

A

videók

megtekinthetőek az ECO2 projekt
weboldalán.
2018

szeptemberében

több

mint 50 fő részvételével a Cindor
(portugál partner) megrendezte az
első
amely

multiplikációs
egy

rendezvényt,

környezetvédelmi

lebonyolítását
Megkezdődött

nap

jelentette.
a

környezetvédelmi

adaptálható

ökoképregények
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A projekt előrehaladásáról a

időszak

alatt

is.

A

partnerek

támogatási- és a partnerekkel kötött

folyamatosan

szerződés értelmében 2019. január

honlapjukon és közösségi oldalaikon

31-ig

a projekt előrehaladásáról.

a

Tempus

Közalapítvány

beszámolnak

(Nemzeti Iroda) részére benyújtásra

Következő

került a második időközi beszámoló,

hírlevelünk 2019 júniusában jelenik

amely rendkívül nagy mennyiségű és

meg.

adattartalmú

adatszolgáltatást

és

feltöltés jelentett.

Számos

kiadvány,

szemléltető

ábra,

a

projektet
kép

és

disszeminációs anyag készült ezen

és

egyben

saját

utolsó
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PROJEKT KONZORCIUMI TAGOK:

HuMob Group
Ltd.
(P1 HUN)
Jamrik Katalin,
Jamrik Károly,
Rudas Anita és
Stégner Péter

Anamur Vocational
Training School
(P2 TUR)
Isa Çelebi ésTuğba
KÜÇÜK YILDIRIM

Bolu Provincial
Directorate of
Environment
and
Urbanization
(P3 TUR)
Osman Kazgan és
Cemile
Abdulganioğlu.

www.anamurmeslkital.meb.
k.12.tr
www.humob.eu

Grigore Antipa
College
(P4 ROM)
Georgeta Gabriela
Udrea, Cristina Elena
Popescu és Constantin
Ciofu

www.colegiulantipabacau
.ro
www.csb.gov.tr/iller
/bolu
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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

Geoclube Associação
Juvenil de
Ciência,
Natureza e
Aventura
(P7 POR)
Carlos Ferreira,
Diana Gonçalves
és Laurência
Barbosa.

Christliches
Jugenddorfwerk
Deutschlands,
Gemeinnütziger e.V.
(CJD) (P8 GER)
Monika Bröhl, Caterina
Nicolai és Martin Stolz

www.cindor.pt
www.cjd.de
www.geoclube.eu

