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 EUROPEAN CARBON-

FOOTPRINT OPTIMISATION 

ECO2 

Diverse aspirații, cum ar fi 

dezvoltarea durabilă, reducerea 

amprentei ecologice sau prevenirea 

conștiinței de mediu în educație, 

sună deseori ca lucru obișnuit. Cu 

toate acestea, schimbările climatice 

reprezintă una dintre cele mai mari 

amenințări la adresa mediului, social 

și economic pentru planeta noastră. 

În liceele noastre, în instituțiile de 

învățământ, există generația care 

este cea mai deschisă și receptivă la 

eforturile legate de protecția 

mediului. Prin urmare, împreună cu 

instituțiile și organizațiile de 

educaționale din Europa, 

implementăm un proiect de mediu 

aprobat intitulat „European Carbon-

Footprint Optimisation”.  În limba 

engleză, titlul redus al proiectului 

este: ECO2. protection.  

Proiectul ECO2 este finanțat de 

Uniunea Europeană prin intermediul 

programului Tempus Közalapítvány 

din Ungaria. Opt parteneri au aplicat 

împreună pentru punerea în aplicare 

a proiectului, iar cererea a fost 

prezentată de către grupul maghiar 

Humob Group Ltd. Perioada 

planificată de implementare este 

cuprinsă între 1 septembrie 2017 și 

31 august 2019. Lista partenerilor și 

detaliile lor de contact pot fi găsite 

pe lista membrilor consorțiului de 

proiect la sfârșitul buletinului 

informativ. Proiectul a primit sprijin 

de 100%, cu o sumă totală de 

133.754 EUR.  



                                     1. NEWSLETTER 

               10/2017 
 

                                                                                   
   

 

                                                                              

Scopul nostru principal este de 

a atrage cât mai mult atenția asupra 

schimbărilor climatice și acest lucru 

poate fi experimentat de tineri în 

instituțiile lor educaționale, în 

cadrul activităților curriculare și 

extra-curriculare organizate. În 

prezent, partenerii formează un 

grup închis, dar grupul nu are doar 

un capital intelectual, ci deține și o 

rețea de contacte. Utilizând acest 

potențial, realizarea rețelei este, de 

asemenea, un obiectiv în care ne 

bazăm pe relațiile existente ale 

partenerilor. Pe parcursul proiectului 

vor fi pregătite materiale didactice, 

iar diseminarea este o prioritate 

pentru fiecare partener. Instituțiile 

educaționale au pus un accent 

deosebit pe protecția mediului până 

în prezent, dar în viitor activitățile 

lor vor fi realizate mai conștient. 

Planul anual de lucru va include și 

sarcini de protecție a mediului. 

Școlile vor organiza concursuri de 

mediu la nivel local. 

Colaborarea între grupurile 

de elevi este, de asemenea, o 

prioritate, iar elevii, profesorii și 

partenerii trebuie să colaboreze. 

Acest lucru îmbunătățește, de 

asemenea, cooperarea. În cursul 

proiectului, vor fi create grupuri de 

elevi în școli și vor îndeplini sarcini 

legate de protecția mediului în mod 

organizat.   
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Pentru a obține o imagine 

exactă a condițiilor locale, pentru a 

deveni măsurabil consumul 

energetic al instituțiilor și, prin 

urmare, pentru a deveni 

măsurabilă amprenta ecologică, 

este necesară dezvoltarea unui set 

predeterminat de condiții.Folosim 

instrumente / programe IT pentru a 

susține această activitate, care este 

obiectivul pe termen lung al 

proiectului. Vom rezuma rezultatele 

noastre într-un Ghid și le vom pune 

la dispoziția celorlalți.  

 

 

 

  

 

 

Documentarea și diseminarea 

joacă un rol major pe tot parcursul 

proiectului, deoarece acest lucru nu 

este important doar pentru 

contabilitatea proiectului, ci și 

pentru sustenabilitate. Pentru a 

atinge aceste obiective, fiecare 

partener va organiza o conferință 

locală sau națională cel puțin o dată. 

Partenerii vor publica, de asemenea, 

un articol de ziar în limba lor, în 

limba oficială a țării, iar buletine 

informative cu privire la progresul 

proiectului vor fi publicate și în limba 

lor națională pe propriul site web.  
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      Atât întâlnirile virtuale, cât și 

cele personale au rol important, 

deoarece nu se poate imagina 

cooperarea între opt parteneri din 

șase țări diferite altfel. Cu ajutorul 

instrumentelor de comunicare 

moderne participăm în mod regulat 

la videoconferințe. Planificăm patru 

conferințe de trei zile, dintre care 

prima va avea loc în Dabas și Inárcs 

în Ungaria în ianuarie 2018.  

 

 Suntem încrezători că 

întreaga noastă cooperarea va fi 

fructuoasă și cu forță comună vom 

deschide noi perspective în domeniul 

conștientizării ecologice a tinerilor 

europeni. 
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   MEMBRII CONSORȚIULUI DE PROIECT:

HuMob Group 
Ltd.  

(P1 HUN)  
Anita Rudas, 

Katalin Jamrik 
Károly, and Péter 

Stégner. 

 
www.humob.eu 

Anamur Vocational 

Training School (P2 

TUR) 

Ayşe Petek Kadioğlu 

and Isa Çelebi. 

 

 
 

www.anamurmeslkital.meb.k.

12.tr 

 
 

 
 

 
 

 

Bolu Provincial 

Directorate of 

Environment and 

Urbanization 

 (P3 TUR)  

Osman Kazgan and 

Cemile 

Abdulganioğlu. 

 

 
 

www.csb.gov.tr/iller/

bolu 

 
 
 
 

 

Grigore Antipa 
College  

(P4 ROM)  
Georgeta Gabriela 

Udrea, Teodora Stanciu, 
Daniela Bilbor,  Cristina 

Popescu and Constantn 
Ciofu.  

 

 

www.colegiulantipabacau.ro 

 

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

(P5 SWE) 

 Necmettin Meletli  
and Charlotte 

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 

and Marta Reis. 

 
 

www.geoclube.eu 

 

Christliches 

Jugenddorfwerk 

Deutschlands 

Gemeinnütziger EV – 

CJD  

(P8 GER)  

Monika Bröhl and Caterina 

Nicolai 

 

 

 
 

www.cjd.de 

http://www.proifall.se/


                                     1. NEWSLETTER 

               10/2017 
 

                                                                                   
   

 

                                                                              

 


