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 AVRUPA KARBON AYAK İZİ 

OPTİMİZASYONU 

ECO2 

Sürdürülebilir kalkınma, 

ekolojik ayak izinin azaltılması veya 

eğitimde çevre farkındalığıyla ilgili   

önleme, koruma gibi farklı amaçlar 

sıklıkla kulağa hoş gelir. Ancak, iklim 

değişikliği gezegenimiz için en büyük 

çevresel, sosyal ve ekonomik 

tehditlerden biridir. Liselerimizde, 

eğitim kurumlarında, çevre koruma 

ile ilgili çabalara en açık ve en alıcı 

bir nesil var. Bu nedenle, Avrupa 

eğitim kurumları ve kuruluşları ile 

birlikte "Avrupa Karbon Ayak İzi 

Optimizasyonu" isimli onaylanmış 

çevre projesini yürütüyoruz. 

Projenin kısaltılmış İngilizce başlığı:             

ECO2. 

 

 

 

 ECO2 projesi Macaristan 

Tempus Közalapítvány Ulusal Ajansı 

aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından 

finanse edilmektedir. Projeyi 

yürütmek için sekiz ortak birlikte 

başvuru yaptı ve başvuru Macaristan 

Humob Group Ltd. tarafından 

sunuldu. Planlanan uygulama süresi 

1 Eylül 2017- 31 Ağustos 2019 

arasındadır. Ortaklar listesi ve 

iletişim detayları, bülten sonunda 

bulunan proje konsorsiyum üyeleri 

listesinde yer almaktadır. Proje 

toplam 133.754 Euro ile 100% 

destek aldı. 
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 Ana hedefimiz iklim 

değişikliğine mümkün olduğunca 

dikkat çekmektir ve bu, gençlerin 

kendi eğitim kurumlarındaki 

müfredat ve müfredat dışı olarak 

düzenlenen çerçevelerde gençler 

tarafından yaşanabilir. Ortaklar şu 

anda kapalı bir grubu oluşturuyor 

fakat grup sadece bir entelektüel 

sermayeye değil aynı zamanda bir 

irtibat ağına da sahiptir. Bu 

potansiyeli kullanarak, ağ 

oluşturma da ortakların mevcut 

ilişkilerine güvendiğimiz bir 

hedeftir. Proje süresince öğretim 

materyalleri hazırlanacak ve 

yaygınlaştırma her ortak için bir 

önceliktir. Eğitim kurumları bugüne 

kadar çevrenin korunmasına büyük 

önem vermişlerdir, ancak gelecekte 

faaliyetleri daha bilinçli bir şekilde 

gerçekleştirilecektir. Eğitim 

kurumlarının yıllık çalışma planları 

çevre koruma görevlerini de 

içerecektir. Okullar yerel düzeyde 

çevre ile ilgili yarışma 

düzenleyecektir.        

 Öğrenci grupları arasındaki 

işbirliği de bir önceliktir ve 

öğrenciler, öğretmenler ve ortakların 

birlikte çalışması gerekir. Bu ayrıca 

dayanışmayı geliştirir. Proje 

süresince okullarda öğrenci 

grupları oluşturulacak ve çevre 

koruma ile ilgili görevleri organize 

bir şekilde yapacaklardır.  

Yerel koşulların doğru bir 
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resmini elde etmek için kurumların 

enerji tüketimi ve dolayısıyla 

ekolojik ayak izi ölçülebilir hale 

gelebilir, önceden belirlenmiş bir 

koşullar dizisinin geliştirilmesi 

gereklidir. 

Projenin uzun vadeli olan bu 

etkinliğini desteklemek için IT 

araçları/programlarını kullanıyoruz. 

Sonuçlarımızı bir Kılavuzda 

özetleyip başkaları tarafından 

kullanılabilir hale getireceğiz. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dokümantasyon ve 

yaygınlaştırma projenin tamamında 

önemli bir rol oynar çünkü bu, proje 

muhasebesi için değil, aynı zamanda 

sürdürülebilirlik açısından da 

önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için 

her ortak en az bir kez bir yerel 

veya ulusal konferans 

düzenleyecektir.  Ortaklar ayrıca 

kendi dillerinde gazete makalesi 

yayınlacaktır ve projenin ilerleyişi ile 

ilgili bültenleri de websitelerinde 

kendi dilleriyle yayınlayacaktır. 

       Hem sanal hem de kişisel 

toplantıların bir rolü vardır çünkü altı 

farklı ülkedeki sekiz ortağın 

çalışması başka türlü düşünülemez.  
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İletişim araçlarını kullanarak düzenli 

olarak video konferanslar yapıyoruz. 

Ocak 2018'de Macaristan Dabas ve 

Inárcs'da gerçekleşecek olan üç dört 

günlük ilk konferansı planlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 İşbirliğimizin verimli olacağına 

ve ortak güçle Avrupalı gençlerin 

çevre bilinci alanında yeni 

perspektiflere açılacağına eminiz. 

 



                                     1. BÜLTEN 

               10/2017 
 

                                                                                   
   

 

                                                                              

PROJE KONSORSİYUM ÜYELERİ: 

HuMob Group 
Ltd.  

(MACARİSTAN)  
Anita Rudas 

Katalin Jamrik 
Károly Jamrik 

Péter Stégner 

 
www.humob.eu 

Anamur Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

(TÜRKİYE) 

Ayşe Petek Kadıoğlu 

 İsa Çelebi 

 

 
 

http://anamurmeslekital.meb.

k12.tr 

 
 

 
 

 
 

 

Bolu Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

 (TÜRKİYE)  

Osman Kazgan 

Cemile 

Abdulganioğlu 

 

 
 

www.csb.gov.tr/iller

/bolu 

 
 
 

 

 

Grigore Antipa College  
(ROMANYA)  

Georgeta Gabriela Udrea 
Teodora Stanciu 

Daniela Bilbor 
 

 

www.colegiulantipabacau.r
o 

 

  

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

(İSVEÇ) 

 Necmettin Meletli  
Charlotte Meletli 

 
 

 

 
 

www.proifall.se 

 

 

 

Centro de Formação 

Profissional da 

Ind.Ourivesaria e 

Relojaria-CINDOR 

(PORTEKİZ)  

Carlos Pereira 

Paula Soares 

 
 

www.cindor.pt 

 

 

 
Geoclube - 

Associação 
Juvenil de 

Ciência, 
Natureza e 

Aventura  

 

 

Christliches 

Jugenddorfwerk 

Deutschlands 

Gemeinnütziger EV – 

CJD  

Geoclube - 

Associação 

Juvenil de 
Ciência, 

Natureza e 
Aventura  

(PORTEKİZ)  
Carlos Ferreira, 

Diana Gonçalves 
Marta Reis 

 
 

www.geoclube.eu 

 

Christliches 

Jugenddorfwerk 

Deutschlands 

Gemeinnütziger EV – 

CJD  

(ALMANYA)  

Monika Bröhl 

Caterina Nicolai 

 

 

 
 

www.cjd-bbw.de 

www.cjd.de 

 

http://www.proifall.se/
http://www.cjd-bbw.de/

