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DESPRE PROGRESUL 

PROIECTULUI „EUROPEAN 

CARBON FOOTPRINT 

OPTIMISATION” 

De data aceasta ne raportăm la 

activitatea noastră realizată de 

aproape un an pentru a treia oară. 

Cea de-a treia întâlnire 

internațională organizată de 

ProIFALL a avut loc la Lund, în zilele 

de 29 și 30 octombrie 2018. 

Obiectivul nostru important a fost să 

discutăm aplicarea didactică și 

metodologică a rezultatelor 

intelectuale (videoclipuri și benzi 

desenate - eco). 

În viața unui proiect care 

durează câțiva ani, au loc și 

schimbări de personal, astfel încât și 

noii colegi au fost introduși la 

întâlnire. 

În plus, gândindu-se la 

continuarea proiectului ECO2, Emil 

Sigbrand a participat la întâlnirea în 

numele Consiliului Tehnic Danez, ca 

o valoare adăugată a întâlnirii. 

În cadrul proiectului de 

parteneriat 

strategic ECO2, 

HuMob a 

anunțat un 

concurs de 

realizare a video-

urilor la Școala 
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Tehnică și Youth Hostel ŚSZC 

Kossuth Zsuzsanna. Videoclipurile au 

prezentat subiectul amprentei 

ecologice. Fiecare dintre cele patru 

echipe de producători de video-uri a 

primit premiul în bani. Videoclipurile 

pot fi vizionate pe site-ul proiectului 

ECO2. www.co2optim.eu. 

 În septembrie 2018, cu 

participarea a mai mult de 50 de 

persoane, Cindor (partenerul 

portughez) a organizat primul 

eveniment multiplicator care a fost o 

zi de mediu. De asemenea a început 

crearea unor eco-benzi desenate care 

procesează probleme de mediu și 

care pot fi adaptate în scopuri 

educaționale. 

 

 

 

 

 

      

        

       În conformitate cu termenii 

acordului de finanțare și a acordurilor 
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de parteneriat cu partenerii, cu 

privire la progresul proiectului, până 

la 31 ianuarie 2019 primul raport 

intermediar a fost transmis la 

Fundația Publică Tempus (Agenția 

Națională), ceea ce înseamnă o 

cantitate extrem de mare de date 

încărcarea conținutului și a datelor.

           
În acest prim an au fost produse o 

serie de publicații, ilustrații, imagini 

și materiale de diseminare. Partenerii 

continuă să raporteze cu privire la 

progresul proiectului pe site-urile lor 

web și pe paginile comunității. 

Următorul și ultimul buletin 

informativ va fi publicat  în iunie 

2019.  
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MEMBRII DE CONSORȚIU AI PROIECTULUI:  

 

 

 

HuMob Group 
Ltd.  

(P1 HUN) 
Jamrik 

Katalin,JamrikKáro
ly, Rudas Anita 

and Stégner Péter 

 
 

 

www.humob.eu 

Anamur Vocational 

Training School 
(P2 TUR) 

Isa Çelebiand Tuğba 
KÜÇÜK YILDIRIM 

 

 
 

www.anamurmeslkital.meb.
k.12.tr 

 
 

 

 
 
Bolu Provincial 

Directorate of 

Environment 

and 

Urbanization 

(P3 TUR) 
Osman 

KazganandCemile 
Abdulganioğlu. 

 

 
 

www.csb.gov.tr/iller
/bolu 

Grigore Antipa 
Technological High 

School 
(P4 ROM) 

Georgeta Gabriela 
Udrea, Cristina Elena 

PopescuandConstantin 
Ciofu 

 

 

www.colegiulantipabacau
.ro 
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ProIfall  
(P5 SWE) 

 Necmettin Meletli 
andCharlotte 

Meletli. 
 
 
 

 
 

www.proifall.se 
 

 

Centro de Formação 

Profissional da 

Ind.Ourivesaria e 

Relojaria-CINDOR 

(P6 POR) 
Carlos Pereira and Paula 

Soares 

 
 

www.cindor.pt 
 

 

 
 
 

Geoclube - 
Associação 
Juvenil de 
Ciência, 

Natureza e 
Aventura  
(P7 POR) 

Carlos Ferreira, 
Diana Gonçalves 

andLaurência 
Barbosa. 

 
www.geoclube.eu 

 

 
 
 

Christliches 

Jugenddorfwerk 

Deutschlands, 

Gemeinnütziger e.V. 

(CJD) (P8 GER) 
Monika Bröhl, Caterina 
Nicolaiand Martin Stolz 

 
 

 
 

www.cjd.de 
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