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EURÓPAI ÖKOLÓGIAI

kapcsolatos

OPTIMALIZÁLÁSA – ECO2
már

nyitott

és

környezetvédelem

LÁBNYOM
Sokszor

leginkább

közhelynek

befogadó

a

Az ECO2 projektet az Európai

megóvásával

Unió finanszírozza a magyarországi

törekvésekre.

Ezért

Tempus Közalapítványon keresztül. A

európai oktatási intézményekkel és

pályázat

szervezetekkel

partner

közösen

egy

pályázott

nyolc

közösen,

a

hangzanak a különböző törekvések,

támogatott

mint például a fenntartható fejlődés,

projektet valósítunk meg Európai

Szolgáltató

az ökológiai lábnyom csökkentése,

Ökológiai

tervezett

vagy a környezettudatos szemlélettel

címmel. A projekt rövidített, angol

2017. szeptember 1-2019. augusztus

kapcsolatos prevenció az oktatásban.

címe: ECO2.

31-ig tart. A partnerek listája és

A
egyike

klímaváltozás
a

Földünket

azonban
fenyegető

legnagyobb környezeti, társadalmi és
gazdasági

veszélynek.

Középiskoláinkban,

az

oktatással

foglalkozó intézményekben éppen az
a

generáció

van

jelen,

amely

környezetvédelmi

megvalósítására

lábnyom

Optimalizálása

pályázatot a magyar Humob Group
Kft.

megvalósítási

elérhetőségei
projekt

nyújtotta

be.

időszak

megtalálhatók

konzorciumi

A

a

tagok

felsorolásánál a hírlevél végén. A
100%-os támogatás teljes összege:
133.754 EUR.
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Fő

célunk,

hogy

klímaváltozásra

a
minél

kapcsolatrendszerrel is rendelkezik.
Ezt

a

potenciált

is

kihasználva

A

tanulói

együttműködése

csoportok
is

előtérbe

hatékonyabban fel tudjuk hívni a

hálózat kiépítése is cél, melyben a

kerül,

figyelmet és ezt a fiatalok saját

partnerek meglévő kapcsolataira is

pedagógusoknak és a partnereknek

oktatási intézményeikben tanórai és

számítunk. A projekt során oktató

tanórán kívüli szervezett keretek

tananyagok is készülnek, továbbá

együtt kell működniük. Ezáltal a

között

minden partner kiemelt feladata a

át

is

tudják

élni.

A

partnerek jelenleg egy zárt csoportot

disszeminálás.

alkotnak, azonban a csoport nem

intézmények eddig is nagy hangsúlyt

csak

fektettek a környezetvédelemre, a

szellemi

tőkével,

hanem

jövőben

Az

oktatási

azonban

ezt

a

tevékenységüket még tudatosabban
végzik.

Éves

munkatervükbe

környezetvédelemmel
feladatok

is

iskolákban

a

kapcsolatos

bekerülnek.
helyi

környezetvédelmi
kerülnek megrendezésre.

Az
szintű

vetélkedők

a

tanulóknak,

kooperáció is javul. A projekt során
az

iskolákban

olyan

tanulói

csoportokat is létre fogunk hozni,
akik

már

szervezetten

környezetvédelemmel
feladatokat.

végzik

a

kapcsolatos
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Annak érdekében, hogy pontos

A dokumentálás és a disszeminálás a

képet kapjunk a helyi adottságokról,

projekt teljes időtartama alatt nagy

az

energia—

szerepet kapnak, hiszen ez nem csak

ezáltal

a projekt elszámolása szempontjából

intézmények

elhasználásáról

és

mérhetővé váljon az ökológiai

fontos,

lábnyom egy előre meghatározott

miatt

feltételrendszer

megvalósításához

kidolgozása

szükséges.
eszközök/

programok használatával támogatjuk
ezt a tevékenységet, ami egyben a
távlati

célja

is.

Eredményeinket egy Útmutatóban
összegezzük

és

tesszük

mások számára is elérhetővé.

azokat

a

is.

legalább

Informatikai

projekt

hanem

fenntarthatóság

Ezen

egy

céljaink

minden

partner

alkalommal

szervez

helyi, vagy országos konferenciát.
Saját

országában,

hivatalos

nyelvén

formában

is

újságcikket

az

ország

nyomtatott

megjelentet
és

a

egy

projekt

előrehaladásáról szóló hírleveleket is
közzé teszi nemzeti nyelven, saját
honlapján.
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novemberében
Dabason

és

megrendezésre.

Magyarországon,
Inárcson

kerül

Bízunk

benne,

hogy

együttműködésünk gyümölcsöző lesz
és közös erővel új távlatokat nyitunk
az

európai

környezettudatossága terén.
Mind

a

személyes
kapnak,

virtuális,
találkozók

hiszen

mind

a

szerepet

nyolc

partner

munkáját hat különböző országban
másként nem lehet elképzelni. Az
infokommunikációs
kihasználásával

eszközök
rendszeresen

videokonferenciákon veszünk részt.
Négy

három

napos

konferenciát

tervezünk, melyből az első 2017

fiatalok
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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)
Ayşe Petek Kadioğlu és
Isa Çelebi.

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

www.colegiulantipabacau
.ro

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

Grigore Antipa
College
(P4 ROM)
Georgeta Gabriela
Udrea, Teodora Stanciu
és Daniela Bilbor.

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 Marta Reis.

Christliches
Jugenddorfwerk
Deutschlands
Gemeinnütziger EV –
CJD
(P8 GER)
Monika Bröhl és Caterina
Nicolai

www.cindor.pt

www.geoclube.eu

www.cjd.de

