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ett godkänt miljöprojekt tillsammans

OPTIMERING AV
EUROPEISKT KOLAVTRYCK
ECO2
Olika
utveckling,

mål,

europeiska

utbildningsinstitutioner
organisationer.

via

Ungern.

Tempus
Åtta

Közalapítvány
partners

i

bidrog

tillsammans för att implementera

hållbar

Optimering av europeiskt kolavtryck.

projektet och ansökan skickades in

miljöavtryck,

Den förkortade engelska titeln på

av ungerska Humob Group Ltd. Den

projektet är: ECO2.

planerade genomförandeperioden är

eller förebyggande arbete relaterat

Projektet

och

EU

heter

såsom

minskat

med

ECO2-projektet finansieras av

till miljömedvetenhet inom utbildning

mellan 1 september 2017 och 31

låter

ofta

vardagligt.

klimatförändringar
största

miljöfarliga,

några

Dock

är

augusti 2019. Listan över partnerna

av

de

och deras kontaktdetaljer kan hittas i

sociala-

och

listan

över

ekonomiska hoten mot vår planet. I

projektkonsortiummedlemmarna

våra högstadium och gymnasieskolor

slutet av nyhetsbrevet. Projektet har

finns den generation som är mest

fått 100% stöd, med en total summa

öppen

på EUR 133,754.

och

mottaglig

för

de

strävanden som är relaterade till
miljöskydd. Därför implementerar vi

i
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Vårt främsta mål är att dra så mycket

intellektuellt kapital, utan även ett

kommer

uppmärksamhet

till

nätverk med kontakter. Genom att

lokalnivå.

klimatförändringar, och detta kan

använda denna potential är även

upplevas av ungdomar i deras egna

nätverksbyggande ett mål där vi

utbildningsinstitutioner

i

räknar med partnernas existerande

samt

relationer. Under det här projektet

ramverk för aktiviteter utanför

kommer läromaterial förberedas,

skolan.

och spridningen av den är en prioritet

organiserade

som

möjligt

läroplaner

Partnerna

bildar

för

närvarande en stängd grupp, men

för

gruppen

Utbildningsinstitutionerna

har

inte

bara

ett

varje

partner.
har

lagt

stor vikt vid miljöskydd än så länge,
men

i

framtiden

aktiviteter

kommer

deras

med

större

utföras

medvetenhet.

Deras

årliga

arbetsplan kommer även inkludera
miljöskyddsuppgifter.

Skolorna

organisera

tävlingar

Samarbete

på

mellan

elevgrupper är också en prioritet,
och

elever,

lärare

och

partners

behöver jobba tillsammans. Detta
förbättrar även samarbetet. Under
projektets

gång

kommer

studentgrupper sammansättas och
de kommer sedan utföra uppgifter
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relaterade

till

miljöskydd

på

ett

organiserat sätt.

och

spridningen av denna dokumentation

För att få en korrekt bild av de
lokala

Dokumentationen

omständigheterna

kan

spelar stor roll i projektet då detta
inte

bara

är

viktigt

för

energikonsumtion

projektbokföringen utan också för

mätas, och därmed mäts även

hållbarheten. För att uppnå dessa

deras

avtryck.

mål kommer varje partner organisera

bestämda

en lokal- eller nationell konferens

institutionernas

ekologiska

Utvecklingen

av

de

minst en gång. Partnerna kommer

villkoren krävs.
Vi

använder

program för

att

IT-verktyg

stödja den

/
här

aktiviteten, vilket är det långsiktiga
målet

i

projektet.

Vi

kommer

summera våra resultat i en guide
och göra dem tillgängliga för andra.

också publicera en tidningsartikel på
sitt eget språk samt landets officiella
språk.

Även

projektets

nyhetsbrev

framgångar

med

kommer

publiceras på deras nationella språk
på deras webbsida.
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ska ske i Dabas och Inárcs i Ungern i
januari 2018.

Vi

är

säkra

på

att

vårt

samarbete kommer vara givande och
vår

gemensamma

ansträngning

kommer öppna upp nya perspektiv
inom fältet för miljömedvetenhet hos
unga europeer.
Både virtuella och personliga
möten har sin roll, då arbetet av åtta
personer i sex olika länder inte kan
förverkligas på något annat sätt. Med
hjälp
deltar

av

kommunikationsverktyg
vi

i

regelbundna

videokonferenser. Vi planerar fyra
tredagarskonferenser, där den första
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PROJEKTKONSORTIUMMEDLEMMAR:

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

www.humob.eu

Anamur Vocational
Training School (P2
TUR)
Ayşe Petek Kadioğlu
och Isa Çelebi.

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

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

www.colegiulantipabacau
.ro

www.anamurmeslkital.meb.
k.12.tr
www.csb.gov.tr/iller
/bolu
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ProIfall
(P5 SWE)
Necmettin Meletli
och Charlotte
Meletli.

www.proifall.se

Centro de Formação
Profissional da
Ind.Ourivesaria e
Relojaria-CINDOR
(P6 POR)
Carlos Pereira och Paula
Soares

Geoclube Associação
Juvenil de
Ciência,
Natureza e
Aventura
(P7 POR)
Carlos Ferreira,
Diana Gonçalves
och Marta Reis.

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

www.cindor.pt

www.geoclube.eu

www.cjd.de

