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INTRODUKTION 
Syftet med vår miljöutbildning är att främja utvecklingen av elevernas miljömedvetna 

beteende och livsstil, bekanta och acceptera miljövillkoren för en hållbar utveckling till förmån 

för att förebygga miljökrisen. ECO2-projektet är en medvetet planerad långsiktig 

utvecklingsplan som kan integreras i skolans organisatoriska funktion, vilket bidrar till att 

minska mängden koldioxidutsläpp på institutionell nivå. För att göra detta, som en produkt av 

projektet, utvecklades en koldioxidavtryckskalkylator som gör det möjligt för skolor att 

kontinuerligt spåra deras ekologiska fotavtryckshastighet. För att minska det ekologiska 

fotavtrycket har vi utvecklat ytterligare läromedelobjekt, som med deras medvetandehöjande 

funktion hjälper till att minska miljöpåverkan på skolornas och individers nivå. För att mäta 

och kontrollera den förvärvade kunskapen utarbetade vi frågeformulär, och för att använda 

utbildningsvideor gjordes lektionsplaner, därför kan den miljömedvetna medvetenheten 

uppträda inte bara i klassrummet utan också utanför klassrummet och under utomhuskurser . 

Våra program har utformats så att de bygger på varandra, stärker och stödjer varandra, 

och det beaktades också för att uppnå en kunskapsöverföring om djupare miljöinnehåll. 

Sammanställningen av partnerskapet har anpassats till detta, där utöver utbildningsinstitutioner 

i avlägsna europeiska länder, organisationer som är engagerade i miljöaktiviteter också är 

närvarande, som hjälper, stöder skolorna och ett framgångsrikt genomförande av projektet med 

deras erfarenhet. 

 

Deltagande skolor och organisationer: 

 Humob Group Kft. (P1 HUN)                             

 Grigore Antipa Technological High School (P4 ROM) 

 Anamur Vocational Training School (P2 TUR)   

 Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization (P3 TUR) 

 Mobilizing Expertise AB – (former: ProIFALL) (P5 SWE)                                                

 Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER) 

 Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR)  

 Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR) 

 

Projektets intellektuella resultat: 

1. "Carbon footprint calculator"  
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2. "CO2 emission survey and analysis"  

3. "Green Objects"  

4. "ECO Comics Network"  

5. "ECO2 GUIDE", som kommer att översättas till varje partnerorganisations språk och 

därmed bidra till att bygga ECO2-nätverket i landet, vilket kommer att resultera i en 

enhetlig miljömedvetenhet på europeisk nivå. 

 

Denna studie skapades som en sammanfattning av projektet, sammanfattande av 

bedömningen och riktlinjerna för anpassning, kompletterad med en ordlista över viktiga 

miljökoncept. Vi anser det som viktigt att studenter som lämnar utbildningsinstitutioner utöver 

den kunskap som förvärvats också har attityder för hållbar utveckling, blir mer energieffektiva, 

miljömedvetna medborgare både i privatlivet och i sysselsättningen.  

Med detta projekt inom ramen för applikationen siktade vi på att höja standarderna för 

miljömedvetet pedagogiskt-professionellt arbete och att bygga externa relationer. 
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DET EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET  
 

„ Vi kan inte ändra storleken på vår 
fot, men vi kan ändra vårt ekologiska 

fotavtryck.” 
 

 Det ekologiska fotavtrycket beskriver 

mängden kol (föroreningar) som släpps ut i 

atmosfären av individer, institutioner, länder under transport, värme, energiförbrukning, 

avfallshantering, köpta varor och livsmedelsproduktion. Det primära fotavtrycket är mängden 

direkta koldioxidutsläpp från hushållens energiförbrukning och fossila 

bränslen, inklusive transport (t.ex. bilar och flygplan). Det sekundära 

fotavtrycket är ett indirekt CO2-utsläppsvärde som produceras under 

livscykeln för produkter (användningsartiklar, livsmedel) och innebär 

produktion, användning och slutligen bortskaffande av avfallet. 

Ekologiska fotavtrycket uttrycks i ”globala hektar” (gha). Enligt "Living Planet Report" 

från World Wildlife Fund (WWF) är det ekologiska fotavtrycket per person 2,7 gha. Tyvärr har 

hastigheten med vilken vi konsumerar naturresurser överskridit 50% av naturens 

självförnyelseshastighet. I dag använder mänskligheten motsvarande 1,3 planeter för att 

tillhandahålla de resurser vi behöver och ta upp det avfall vi producerar. Det betyder att Jorden 

nu behöver 1 år och 4 månader för att regenerera det vi använder under ett år. Den långa 

perioden beror till stor del på koldioxidutsläpp och den höga efterfrågan på livsmedel. FN: s 

måttliga scenarier visar att om vi behåller samma konsumtionsgrad och befolkningstillväxt, 

2035 kommer vi att behöva två planeter för att hantera. 
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 Men naturligtvis har vi bara 

en planet! 

 

Därför måste vi granska många 

beteenden i vårt dagliga liv och tillämpa 

vad som är lämpligt för att minimera den 

skada vi ger jorden. 

I vårt europeiska projekt har partners en gemensam oro för att vidta förebyggande 

åtgärder för att skydda och bevara miljön. Som en del av vårt projekt har vi utvecklat ett 

datorprogram som är skräddarsytt för skolinstitutioner, med vilket varje institution kan mäta sin 

miljöpåverkan och bestämma dess ekologiska fotavtryck, oavsett dess geografiska plats. Data 

från ECO2-kalkylatorn ger information om var de är och hur snabbt och i vilka områden de 

behöver ändras. Det är oerhört viktigt att känna till deras ekologiska fotavtryck och hur deras 

nuvarande livsstil påverkar miljön. Vi har en begränsad mängd resurser, så vi måste börja spara 

så mycket vi kan, vilken viktig plats är i gymnasiet. Det är viktigt att ta reda på vad vi behöver 

förändra, så detta är den första mot att göra förändringen! 

Eftersom människor använder mer resurser än någonsin är det viktigt att stärka 

människors miljömedvetenhet så tidigt som möjligt. Därför är det viktigt att lära unga mer om 

begreppet ekologiskt fotavtryck för deras förståelse för miljö- och klimatprocesser. Först när 

de vet mer om sina fotavtryck och hur deras egen livsstil bidrar till förändringen av miljön och 

/ eller klimatet, kommer de att kunna ta itu med denna fråga framgångsrik. 

ECO2 Kalkylator  
Carbon Footprint Calculator är ett datorprogram som designats av den ungerska samordnaren 

för projektet, HuMob Group Ltd., för att beräkna skolans ekologiska fotavtryck. Skolor kan 

använda miniräknaren med ett användarnamn och lösenord. Kalkylatorn gäller för följande 

kategorier: 

❖ Pendling av studenter och personal, resevaner 

❖ Energianvändning 

❖ Transport av måltider till skolmatsalar, 
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❖ Vattenanvändning 

❖ Avfallshantering. 

 Partnerskolorna använde kalkylatorn i mer än ett år för att skriva in uppgifterna, och 

resultaten analyserades och utvärderades av varje partner, som sammanfattas nedan: 

Anamur Vocational Training School (P2 TUR) 

Uppgifterna om koldioxidavtryck matades in regelbundet i räknaren på månadsbasis. 

Resor (tur och retur), avfallshantering, el, vattenanvändning och transportdata från 

livsmedelsförbrukning bestämmer skolans dagliga kolavtryck när de samlas in och ingår i 

programmet. Programmet beräknade och tydligt angav koldioxidavtrycket för varje område i 

vår skola. På så sätt kunde vi ta reda på hur mycket koldioxid vi producerar dagligen, månadsvis 

och årligen. Kalkylatorn beräknar mängden koldioxid som produceras och det dagliga 

koldioxidavtrycket. Det rapporterar också hur mycket grönytor som måste planeras för att 

neutralisera detta koldioxidavtryck. ECO2-kalkylatorn har lärt oss hur mycket vi har förorenat 

miljön och hur mycket skador vi har orsakat naturen. Den visade hur mycket koldioxid som 

släpptes ut i varje område, så vi så vi fick reda på var vi behöver införa begränsningsåtgärder: 

vattenanvändning, el, energi, avfall, bränsle, etc. Beräkningen av olika områden gör att vi kan 

ta reda på var vi behöver fokusera mer. 

Vår erfarenhet är att sensurera elever och skolpersonal att uppmärksamma 

koldioxidavtrycket känslor av att lägga in information i kalkylatorn och använda material som 

skapats under projektet (video, serietidning). Denna känslighet har tydligen ökat: återvinning 

av avfall, stängning av ljus och kranar, användning av kollektivtrafik, cykling och plantering är 

vanligare. 

Enligt vår uppfattning kan vi uppnå effektiva resultat genom att ange data, deras mätning 

och utvärdering. 

”Grigore Antipa” Technological High School (P4 ROM) 

        
  "Grigore Antipa" Technological High School är en av skolorna som måste mäta och 

bedöma de uppgifter som samlats in från sin skola under ett år, från februari 2018 fram till maj 

2019. Uppgifterna registrerades varje månad under den andra delen av varje månad. Genom 

denna aktivitet kunde vår institution se och ha en stor och tydlig bild av de dioxidutsläpp som 

vi producerar. 
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Kalkylator med kolavtryck refererar till olika kategorier och när vi hänvisar till dessa kan vi 

tala om två olika perioder: 

- skolperioden, då elever och personal kommer i skolan och använder energi och vatten, 

konsumerar mat och producerar skräp; 

- semesterperioden då personal kommer i skolan. 

Det framgår tydligt av mätdata att i september, oktober, under de första två veckorna i 

december, i januari, februari, mars, maj och under de första två veckorna i juni är 

koldioxidutsläppen större. Under de två andra veckorna i december, i januari, april, under de 

sista två veckorna av juni, i juli och augusti, är dioxidutsläppen mindre. Vi kan säga att i augusti 

är utsläppen ännu mindre på grund av att många anställda är på semester. 

Användningen av denna räknemaskin har ytterligare stärkt våra ansträngningar att lägga stor 

vikt på miljöskyddet i utbildningen. Vi försöker också integrera det färdiga 

undervisningsmaterialet i undervisningsprocessen och i fritidsaktiviteterna. 

Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR) 

 Användningen av miniräknaren var avgörande. Först bestämde vi våra svagheter, vi 

definierade interventionsstrategier som syftade till att minska och eliminera alla typer av 

skadliga metoder för miljön. I det andra ögonblicket fokuserade arbetet på spridning till vårt 

samhälle, genom att öka medvetenheten om antagande och implementering av god praxis 

"miljövänlig". Exempel inkluderar användning av återanvändbara vattenflaskor, minskning av 

pappersförbrukning, återanvändning av alla produkter som kan återanvändas, minskning av 

elförbrukningen genom att bland annat ersätta traditionella lampor med lysdioder. 

Även om det ekologiska fotavtrycket inte är ett problem för en individ, en skolsamhälle eller 

ett land, utan globalt, finns det ett brådskande behov av att anstränga sig för att genomföra 

"miljövänliga" metoder 

Resa till och från skolan 

- De flesta av våra elever använder kollektivtrafik i sina dagliga pendlar till skolan. 

- Antagandet av cyklar i resor är inte viktigt eftersom terrängen inte underlättar det. 

Energianvändning 

- Alla lampor har ersatts med LED-belysning. Vi studerar också tillämpningen av solpaneler 

fram till slutet av 2019. 

- Samtidigt är lärare, elever och andra arbetare noga med att kontrollera att all utrustning är 

avstängd i slutet av varje klass. 
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Skolmåltider 

Maten i skolmatsalen är tillverkad enligt markeringarna, det finns ingen plats att slösa  

Vattenanvändning 

Kranvattnet levereras i dricksdrog som distribueras av skolan, i matsalen serveras det i 

glasbägare. 

Tvätten tillverkas i matsalen med tvättmaskiner med ECO-program. 

Sophantering 

Det finns containrar i skolan för återvinning av alla typer av skräp. 

Alla metaller som används i klassens sammanhang återanvänds. 

 

 Vi utför aktiviteter inom yrkesutbildning där vi återvinner avfall och använder det i 

konstverk (t.ex. smycken från marint avfall). 

Vi uppmuntrar eleverna att återanvända sina föremål och ge dem nytt bruk. 

Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER) 

 I Tyskland piloterade den tyska projektpartnern CJD kalkylatorn i sin Christophorus-

skola i Frechen, Tyskland. Här har de en särskild VET-skola och utbildningscenter för 

ungdomar med särskilda behov. För ECO2-projektet inkluderade de sin 2: a / 3-årsklass i 

metallkursen. Tillsammans med den lokala projektledaren och deras lärare samlade CJD 

resultaten för varje månad och skrev in dem i kalkylatorn. Detta har gjorts av den lokala 

projektkoordinatoren på grund av de flesta ungdomars begränsade engelska färdigheter. 

Därefter har resultaten samlats in och analyserats i syfte att hitta åtgärder för att minimera 

skolans resursförbrukning. Dessutom har resultaten presenterats för direktören för CJD Frechen 

för att hitta samma eller liknande åtgärd för de andra delarna av CJD Frechen. Således hjälpte 

kalkylatorn CJD Frechen och dess Christophorus-skola att bli mer medvetna om vad som kan 

göras inom detta område för att minska koldioxidutsläppen. 
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ECO2 videor och deras tillämpningsmöjlighet  

  
Videorna är designade av våra projektpartners och kan 

användas i utbildning och därefter. De skapades som ett resultat av 

ECO2-projektet och de täcker fyra olika ämnen: avfallshantering, 

vattenanvändning, energianvändning och en skols ekologiska 

fotavtryck. För att underlätta deras användning skapades 

lektionsplaner och frågeformulär för kunskapskontroll med 

filmerna som testades och utvärderades av partnerskolor. 

Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization (P3 TUR) 

Bolu provinsdirektorat för miljö och urbanisering skapade videon om 

"vattenanvändning". Denna video tittades av alla partners, tog sina åsikter och sedan var den 

klar. Bolu provinsdirektorat för miljö och urbanisering och Anamur yrkesmässiga och tekniska 

anatoliska gymnasiet arrangerade en tävling bland eleverna om "vattenanvändning". "Water 

Use" -video visades för deltagarna och studenterna på Greenday - "Green Objects" -evenemang 

som anordnades av Anamur yrkesmässiga och tekniska Anatolian High School den 22 mars, 

World Water Day. Vi utarbetade ett frågeformulär om vattenanvändning för skolans elever och 

lärarna skapade en lektionsplan för enkel anpassning. Vi laddade upp "Water Use" -video på 

YouTube och delade den på sociala mediesidor som Facebook, LinkedIn osv. 

Anamur Vocational Training School (P2 TUR) 

Videon skapades på engelska för visning i Europa och runt om i världen. Turkiska och 

engelska undertexter har också lagts till. 

Videon tittades och utvärderades först av lärarna som arbetade i vår skola. Kursen och 

särskilt hur man använder den i yrkesutbildningen diskuterades. Det användes av lärare från 

olika perspektiv. Videon presenterades för studenterna och de såg den med intresse. 

Lektionsplanen förbereddes för två lektioner. Före lektionen användes ett frågeformulär till 

eleverna om vattenanvändning. Efter kursens kurs utvärderades studenternas kunskaper. 

Genom denna instruktionsvideo lärde eleverna mängden dricksvatten i världen och hur mycket 

vatten som slösas bort. Även om det inte fanns något vattenproblem i vår stad, lärde de sig om 

vattenbrist på många ställen i vårt land och i världen. De lärde sig vad vi kunde uppleva när 
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rent vattenförsörjning var låg. De förstod hur viktigt vatten är för människors liv. De lärde sig 

att använda vatten effektivt hemma och i skolan. För att göra detta riktade vi deras 

uppmärksamhet på följande: 

• Reparera felaktiga kranar! 

• Lämna inte kranen öppen när du tvättar händerna och borstar tänderna! 

• Använd vattenhinken istället för dusch i badrummet! 

• Rengör dina bilar med hink och trasa istället för slang! 

• Tvätta tvätt och disk i ett kort program! 

• Använd sensorkran! 

• Använd droppmetod vid bevattning av jordbruket! 

• Och det viktigaste: 

" Vatten är liv, slösa inte liv." 

 

Grigore Antipa Technological High School (P4 ROM) 

De videor som skapades under projektets livstid visade sig vara mycket användbara för 

institutionerna från samhället, från skolorna, från eleverna och från föräldrarna. Filmens ämnen 

är komplexa och mycket engagerade i verkligheten: energi, vatten, avfallshantering, 

föroreningar. Lärarna utvecklade lektionsplaner med ämnet för dessa videor för att använda 

dem under lektioner. Eleverna visade sin entusiasm och sitt intresse för dessa lektioner. 

Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR) 

Videon Drops of Light syftar till att öka medvetenheten om miljöutbildningens 

betydelse i undervisningsprocessen. Det är en audiovisuell pedagogisk resurs som avser att 

väcka eleverna till reflektion och medvetenhet om behovet av att bevara vår planet och minska 

vårt kolavtryck. Drops of Light producerades för att vara en motiverande resurs, användas i 

början av en lektion och kan användas i olika ämnen - engelska, medborgarskap, projekt och 

andra. 

Studenterna bör, efter den första visualiseringen, vägledas till en brainstorming 

centrerad på den affektiva uppfattningen av den. Sedan bör eleverna identifiera det centrala 

temat: brådskande användning av förnybara energier. Denna aktivitet syftar till att återspegla 

naturresurser, förnybara energier och implementeringsstrategier. Dessutom ska varje elev 

skriva en mening som sammanfattar det centrala meddelandet i videon och dela den med 
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klassen. Därifrån kommer läraren och eleverna att arbeta med förnybara energier och sätt att 

bevara miljön genom debatter, idéutbyte, skriftlig produktion och sensibiliseringsarbete för 

temat. Videon är tillgänglig för gratis nedladdning:  

https://vimeo.com/318889417 

Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR) 

Syftet med videon var att skapa ett nätverk för att öka medvetenheten bland studenter 

och samhällen om miljöutbildning. Att sprida god praxis och varna dem för miljöskadorna 

passerar vårt medansvar. Det är också ett utmärkt arbetsverktyg för lärarna att stimulera 

klasserna, i betydelse en och alla tillsammans, för att minska det ekologiska fotavtrycket för var 

och en, för bara på detta sätt kommer vi att ha en positiv inverkan på miljön. Vikten av "Drop 

of Light" är långtgående, det är inte begränsat till klassrum, ämnets transversalitet är mycket 

djupare, förutom att främja motivation och sensibilisering för ämnet, syftar till att uppnå resultat 

på kort tid. Studenterna kommer att vara de avgörande instrumenten för genomförandet av 

bevarande av planeten, genom antagande av upprepade metoder som inte är kränkande för 

miljön. 

Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 SWE)     

  Vi skapade en video om avfallshanteringsvideo för projektet. Videon skapades med 

programmet VideoScribe. Detta är ett program som automatiskt skapar tabellanimationer. Detta 

var ett mycket användbart verktyg och gjorde att vår video stod ut, var unik och tillät oss voice 

samt kreativ grafik. Programmet hade innovativ grafik och ett brett utbud av teckensnitt och 

stilar som vi kunde använda. Vi kunde infoga projektlogotypen och Erasmus Plus-logotypen i 

slutet och omdirigera tittarna till projektets webbplats som ett sätt att sprida. Videans röst 

styrdes över tittarna genom videon och gav dem en rolig och ny stil med inlärning. Videon kan 

stoppas när som helst och frågor kan ställas till eleverna eller till och med av studenterna. 

Videon delades upp i tre enkla att hantera ämnen relaterade till avfallshantering. Detta var 

baserat på den djupgående forskningen vi gjorde innan vi skapade videon. Forskningen var ett 

nytt område för vår organisation så vi säkerställde att vi använde pålitliga resurser för att skapa 

en användbar och användbar video lämplig för klassrummet. Den tyska partneren gav oss 

riktiga bilder av deras skolor återvinning och skräp samling som hjälpte till att relatera videon 

till deras skola. De sattes in i videon. Detta lockade och engagerade studenterna till videon mer, 

särskilt i Tyskland. 
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Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER) 

En av de fyra filmerna har utvecklats av den svenska partneren med stöd av den tyska 

partneren. Videoklippets innehåll handlar om avfall och energiförbrukning i allmänhet. Ett 

särskilt fokus ligger på åtgärder som kan genomföras för att hantera några av de utmaningar 

som är kopplade till dessa frågor. Innan man tittade på videon i Tyskland har texten till den 

översatts från engelska till tyska så att det var lättare för eleverna där att arbeta med videon. 

Dessutom har en lektionsplan utvecklats innan den implementerades med fokus på videon i 

allmänhet och om metoder för att minska avfallet. Enligt fördelningen av uppgifter mellan 

projektpartnerna har lektionsplanen utvecklats av de tyska proffsen från CJD. 

Implementeringen skedde i samma VET-klass som har varit involverad i projektet från början. 

Az ECO2 comics 
Partnerskolor och organisationer presenterar miljösituationen och använde miljöaktiviteter i sitt 

land, stad och skola genom karikatyrer. Vi valde fyra olika teman för serierna: avskogning, 

vatten, rökning och miljövänlighet. 
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Anamur Vocational Training School (P2 TUR) 
  

Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization (P3 TUR) 
  

Grigore Antipa Technological High School (P4 ROM) 
  

  

Serier är ett av de mest effektiva pedagogiska 
undervisningsmaterialen eftersom det lockar elevernas uppmärksamhet och 
är mycket användbara för att utbilda en miljömedveten generation. Men det 
bör utformas annorlunda för elever i olika åldersgrupper, serier är en bra 
metod jämfört med traditionella undervisningsmetoder. Karaktärerna och 
berättelsen måste vara engagerande och förmedla ett tydligt, förståeligt 
budskap för att få elevernas uppmärksamhet. Att förbereda serietidningen av 
eleverna ger lärande genom att göra och uppleva. 

Det var vår gemensamma uppgift med projektgruppen att 
definiera temat för serien ECO2. Den rumänska skolan har samarbetat 
med den ungerska organisationen för att skapa denna intellektuella 
produktion. Denna intellektuella produktion måste skapas mellan 1 
oktober 2018 och 31 januari 2019. Vårt valda ämne, som är ett lokalt och 
nationellt problem i båda länderna, är relaterat till avskogning. Rumänien 
har ett allvarligt problem med avskogning: Bacău-regionen har många 
hektar där skogar har huggats ned och timmer har exporterats. Många 
katastrofer har inträffat på grund av situationen: översvämningar, skred 
osv. 

Den rumänska skolan valde i överenskommelse med sin 
ungerska partner titeln "The Beauty of the Sleeping Woods" för 
serietidningen baserad på Grimm-sagan "Sleeping Beauty". Vi samlade 
information genom tidningar, tidskrifter och studieresor. Vi skrev en 
serietidning om föroreningar och avskogning. Meddelandet är mycket 
tydligt: 

"Det är inte för sent att rädda vår planet, 

att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda miljön 

och för att säkra vår framtid och våra barns framtid.” 

Med Anamur yrkesmässiga och tekniska Anatolian High School 
valde vi "Vatten" ämne på skolnivå. Vi studerade ämnet "Vattenanvändning" 
på skolorna med hjälp av resultaten av ett frågeformulär. Vi insåg att 
vattenanvändning var ett allvarligt problem i skolorna. Vi identifierade 
innehållet i serien enligt resultaten från både forskning och frågeformuläret. 
Sedan skapade vi serien. 
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Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR) 
  

Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR) 
  

Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 SWE) 
  

  

Idén bakom serierna var att illustrera miljöskyddsaktiviteter eller 
förhållanden som rör vårt land, vår stad och vår skola / organisation. 
Geoclube har under året samlat in nödvändig information för detta under 
flera aktiviteter som realiserats med vår målgrupp (ungdomar). Därför 
arbetade vi mycket nära med CINDOR och vi kom på idén att skapa en 
uppsättning serier som kallas Gang Y. Denna gäng har 3 medlemmar, 
och var och en representerar 3 olika perspektiv: Europa, Portugal och 
Gondomar. Karaktärerna är Erasmy, Tugy och Goldy. 

Denna grupp vänner lever upplevelser på lokal och internationell 
nivå samtidigt som de tar upp miljöfrågor / problem och ökar 
medvetenheten om ekologisk utbildning. 

Här är serierna förberedda inom detta projekt.  

https://drive.google.com/file/d/1yrk7eClgCwx7EXc7Wuw0_oN
O_vS5oNy7/view?usp=sharing 

Dessa serier hade visat sig vara effektiva bland ungdomar, 
eftersom vi hade en mycket bra feedback från dem, liksom ett betydande 
antal "gillar" och "delar" i våra sociala medier, varje gång vi publicerade 
dem. Detta var definitivt en mycket positiv aktivitet med positiva 
resultat, och vi planerar att fortsätta med den, tillsammans med 
CINDOR, efter avslutandet av ECO2-projektet.  

 

Det är en illustrativ tecknad film av miljöverkligheten, som rör vårt 
land, vår stad och vår skolaorganisation. Så när jag arbetade nära Geoclube 
kom idén att skapa ett Gang Y-band. Denna gäng har tre medlemmar, de 
hanterar miljöskyddsfrågor och uppmärksammar grön utbildning. 

 

Serier som skapats i ECO-projektet kan främja elevernas intresse 
för vetenskap, ekologiska frågor och deras kolavtryck. Serierna kommer att 
vara ett användbart verktyg för att hjälpa eleverna att komma ihåg vad de 
har lärt sig och tillhandahålla ett sätt att aktivera diskussion efter cirka. De 
hjälper till att engagera eleverna och motivera dem att göra en skillnad i 
miljövärlden. Det komiska formatet i alla ECO-serier förmedlar stora 
mängder information på kort tid. Detta är särskilt effektivt för att undervisa 
innehåll i detta specifika och ofta komplexa ämne. Serierna kan hjälpa alla 
åldrar och även alla förmågor med både grafik och text. 
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Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER) 
  

Humob Group Kft. (P1 HUN) 
  

 

  

En färgstark bild, en tecknad film eller till och med en färgglad 
serietidning är alltid mer engagerande än dokument i ett traditionellt 
textformat Eftersom det är ett pedagogiskt projekt är det mycket viktigt att 
nå ut till den unga generationen. Detta är den primära målgruppen inom 
miljöskyddsområdet. Därför kan de färdiga serierna lätt användas i den 
dagliga utbildningen för att bearbeta ett separat ämne, eller bara som ett 
ytterligare material. 

En av de fyra serierna har utvecklats av den tyska partneren med 
stöd av den svenska partneren. Innehållet handlar om miljöpåverkan från 
cigarettsnurrar. Ämnet har valts på grund av relevansen av det på CJDs 
School i Frechen, där många unga bara kastar sina buts i miljön istället 
för det askfat som förutses för det av den lokala läraren tillsammans med 
den lokala projektkoordinatoren. Sedan, under genomförandet av 
aktiviteten, började ungdomarna - alla med särskilda behov - först att 
undersöka problemet. Efteråt utvecklade de serien med PowToon. 
Slutligen har det presenterats för de andra lärarna så att de också kan 
använda det i sina lektioner. Genom att göra detta fick ungdomarna lära 
sig mer om miljöeffekterna av rökning. Dessutom kunde de ha några 
andra färdigheter som deras mediekunskap eller presentationsförmåga. 
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FÖRSLAG OCH METODOLOGISKA 
REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING AV 
VIDEOER OCH KOMIKER I YRKESUTBILDNING 

 

Skolor som tillhandahåller yrkesutbildning är direkt relaterade till affärslivet som 

industri, teknik och jordbruk. Därför är miljöskyddsfrågor viktigare i yrkesutbildningen. Vi vet 

att industri och teknik är de saker som förorenar vår natur mest och orsakar global uppvärmning. 

Om vi tar upp generationer som är känsliga för miljön, kommer vår värld att vara mindre 

förorenad och ha en mer livlig miljö. 

Skolor av alla grader och typer bör genomföra miljöutbildningsprogram. Först bör varje 

skola mäta sitt eget kolavtryck och arbeta för att minska det. Direkt deltagande från alla 

studenter bör säkerställas. Deltagande i miljöskyddsaktiviteter bör påverka studenternas 

prestation och examensresultat. De nödvändiga rättsliga förfarandena för alla dessa bör 

fastställas av regeringarna. Lärarna har stort ansvar för att utbilda miljömedvetna studenter. För 

det första bör alla lärare vara medvetna om sitt koldioxidavtryck. Lärare bör vara ett exempel 

för elever i miljöskyddsaktiviteter. Till exempel miljöskydd, avfallshantering, energibesparing, 

vattenbesparing, miljöskogning, användning av förnybar energi, användning av kollektivtrafik, 

cykling etc. 

Lektionsplaner bör utarbetas där eleverna aktivt kan delta och vill delta. Studenter bör 

ges grupparbete. Således sker effektivare lärande. Samarbete med föräldrar bör göras så att 

eleverna kan göra miljöskyddsaktiviteter i sina hem. Således kommer föräldrarnas bidrag till 

miljön att öka. Nya undervisningsmetoder bör användas och utvecklas för att öka elevernas 

inlärningsnivåer. (Anamur yrkesutbildningsskola) 

Serier och videor kan användas som ytterligare källor för lektioner biologi, geografi etc. 

Lektionsplaner för miljöutbildning kan användas för yrkesutbildning. Det kan också användas 

för speciella dagsevenemang som Världsvattendagen, Världsmiljödagen etc. (Bolu provinsiella 

direktoratet för miljö och urbanisering (P3 TUR)) 

Specifika förslag från Grigore Antipa Technological High School (P4 ROM) för att 

integrera projektresultat i de portugisiska skolplanerna: 

- English Language – the 9th Grade – “Be Clean, Be Green” 
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- - Modul 2 (Extreme Weather Phenomena) - elfte klass -  “Jord erosion” 

- - Geografi - 11: e klass - Kapitel: ”Naturliga och antropiska faror”, lektion: “ Avskogning och 

ökenspridning” 

- - Franska språket - 10. klass – “Protégez notre planète” 

 

Baserat på vår erfarenhet av yrkesutbildning och yrkesutbildningsstudenter tror vi att 

serier och videor som skapats inom ramen för ECO2-projektet är viktiga motivationsresurser 

och vi har börjat integrera dem i lektioner. Vår strategi visade sig vara effektiv med 

yrkesutbildningsstudenter inom och utanför klassrummet. 

Vi använder en videopresentation eller en serietidning i början av klassen. Efter den 

första visualiseringen guidas eleverna av läraren / tränaren till en brainstorming centrerad på 

den affektiva uppfattningen av den. Sedan uppmanas eleverna att identifiera det centrala temat: 

brådskande användning av förnybara energier. Studenterna uppmanas att uttrycka sina känslor 

om detta med hjälp av olika strategier: konst, målning, skrift, poesi och andra. (Geoclube - 

Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR)) 

Valet av undervisningsmetod kommer att ske beroende på varje typ av situation, 

studentprofil och innehåll som ska undervisas, men idealiskt finns det ingen begränsning till 

bara en metod. Det som är viktigt är att effektivisera lektioner med öppenhet för nya 

tillvägagångssätt i klassrummet och att skräddarsy detaljerna enligt resultaten. Således kan 

användningen av lämplig användning av teknik i klassrummet användas som metodik på olika 

sätt, vare sig det är genom övningsapplikationer, innehållsexponering via presentationer som 

tidigare har utarbetats av läraren och användning av videor och webbplatser för att exemplifiera 

teorier. Valet av metod är också relaterat till variablerna relaterade till de mål som ska uppnås. 

I detta avseende kommer klasserna att dynamiseras med hjälp av metoder till olika metoder: 

- Expositive: mål: Förvärv och enkel förståelse av fakta och begrepp; 

Offentliggörande av information; 

Introduktion av temat, för att väcka intresse för ett ämne eller för att ge riktlinjer för 

utförandet av uppgifter som styrs av de aktiva metoderna; 

Spara information under en relativt kort tid. 
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- Interrogativ: en uppsättning frågor, tekniskt och metodiskt korrekta, som försöker leda 

praktikanten att upptäcka ny kunskap genom reflektion och resonemang 

- Demonstrativ: syftar väsentligt till att utveckla kunskapen. 

- Aktiv: användning av tekniker som väcker studentaktivitet. 

De formella frågorna kan vara olika sammanhang: 

ü Allmänt, när man generellt riktar sig till gruppen; 

ü Direkt, riktad till en viss student; 

ü Återkalla vädjan till gruppens åsikt om en fråga från en annan student. 

ü Spegel, fråga eleven om själva frågan; 

ü Öppna, syftar till att få ett panoramiskt svar; 

ü Stängt, de accepterar bara ett "ja" eller "nej"; 

ü Orienterat mål att provocera ett alternativt val; 

ü Andra kompletterande metoder 

1. Arbeta i grupper. 

2. Professorens exponeringsmetoder. 

3. Oberoende arbetsmetod. 

4. Problemlösningsteknik. 

(Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR)) 

 

 

 

Serierna kan användas i läskunnighetskurser som ett sätt att bygga läsförståelse och 

litterär analys. De kan underlätta en bättre förståelse av komplexa frågor som miljö, global 

uppvärmning, klimatförändring, avfallshantering och obligatoriska texter genom att fungera 

som en preliminär läsaktivitet. Att motivera elever med texter som resonerar med deras 

personliga intressen och identitet kommer att öka deras investeringar, vilket leder till större 

exponering för ord, större förvärv av ordförråd och mer frekvent användning av lässtrategier.  

(Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 SWE)) 
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Att använda kalkylatorn inte bara för skolan, utan också för hushållet för varje elev (eftersom 

de nödvändiga uppgifterna är mer eller mindre desamma) som en typ av läxor. För då kunde de 

också tänka på mått för sina hemplatser; 

Att prata om miljöutmaningar bör spela en starkare roll inom yrkesutbildningen i allmänhet. 

Närhelst det är möjligt att ansluta ett ämne för en viss kurs (t.ex. trädgårdsskötsel) med någon 

aspekt från miljöutmaningarna, bör detta göras (t.ex. trädgårdsskötsel � vattensäker 

bevattning); 

Serien från Tyskland är särskilt användbar för äldre VET 16/18 år. Vi föreslår att man inte 

använder den förut på grund av ämnet rökning; 

Videor och serier bör översättas till det lokala språket innan (beroende på den specifika gruppen 

elever). Videor och serier bör kopplas till praktiska åtgärder som - i bästa fall - direkt kan 

implementeras av skolorna. 

 (Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER)) 

 

Hur Du Minskar Vår Ekologiska Fotavtryck? 

 

 

Hur man minskar det ekologiska fotavtrycket är alltmer en oro för en betydande del av 

befolkningen. Vi når gränsen för förnybara resurser på planeten och detta borde vara en mycket 

aktuell fråga i vårt dagliga liv. 

Det är svårt att ändra vårt beteende för att göra dem mer gröna och vänliga, men vissa beteenden 

är inom räckhåll för ett enkelt steg. 

Här är några rekommendationer vi kan anta och genomföra i vårt dagliga liv: 

 

 

Var försiktig med vad du äter och hur du får maten! 

Produkter med hög kolhalt bör undvikas så mycket som möjligt! 

Undvik matavfall, kast aldrig mat! 
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Undvik överflödiga köp! 

Undvik att köpa plastpåsar! Om du har dem hemma, ta dem med dig i din väska och återanvänd 

dem! 

Konsumera inte mat och dryck som transporteras från långa avstånd! Köp från lokala 

producenter! 

Minska köttkonsumtionen, särskilt konsumtionen av rött kött! 

Undvik överpackade produkter! 

 

 

 

Minska energiförbrukningen!   

Res inte med flyg! 

Använd förnybar energi. Använd solenergi för uppvärmning! 

Stäng helt av enheterna som du inte använder! (Ljus, TV, Wi-Fi, Dator etc.) 

Sänk temperaturen på värmaren lite! 

Koppla ur din mobiltelefon så fort den laddas! 

Använd energibesparande glödlampor! 

Isolera taket och väggarna i ditt hus! 

Informera elever, lärare och personal om sätt att minska energi och vattenanvändning med 

solpaneler, solfångare och vindkraftverk! 

Installera detektorer som automatiskt stänger av ljuset och stänger automatiskt av värmen när 

människor lämnar rummet! 

Köp datorer och andra elektroniska enheter som förbrukar mindre energi! 
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Spara Vatten! 

 Använd diskmaskin och tvättmaskin när de är 

fulladdade. På detta sätt kan du spara vatten, el och 

tvättmedel! 

Stäng av kranen medan du tvättar ansiktet och händerna, 

borstar tänderna, rakar och tar en dusch istället för att 

bada!  

Resa på ett miljövänligt sätt! 

Använd kollektivtrafik istället för att köra! 

Uppmuntra alla att använda kollektivtrafik och hybridbilar! 

Cykla eller gå på daglig transport! 

Använd kollektivtrafiken så mycket som möjligt! Lär känna och använda de lokala 

busstjänsterna!  

Mindre strö och mer återvinning! 

Återvinn när så är möjligt! 

Lär dig möjligheterna med separat avfallshantering! 

Använd återanvändbara väskor. Plastpåsar hamnar på deponier eller någon 

annanstans i vår miljö! 

Skriv ut så lite som nödvändigt! 

Använd återanvändbara dryckesbehållare! 

Kasta inte dina anteckningar! 

 

● Skolkalendern bör innehålla en dag då träd planteras i samarbete med andra skolor. 

● Läroplanen ska innehålla ett eller flera miljöbevarande kapitel (i teori- och 

praktikklasser) som omfattar alla miljöämnen. 
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● Under varje skolår bör en plats väljas för gemensamma aktiviteter, till exempel 

rengöring av skogen (för att förhindra bränder), och skräpuppsamling vid flodstränder 

och vid havet. 

● Ta hand om vattnet. Kasta inte bort skräp i floder, sjöar, andra vattenmiljöer och deras 

omgivningar (skog och andra områden). 

● Skolens elever ska organisera föreläsningar och lekfulla aktiviteter för att skydda miljön 

för barn mellan 3 och 10 år. 

● Upprätta partnerskap med kommunala organisationer för att identifiera kritiska platser 

som kräver snabbt ingripande, till exempel bortskaffande av sopor. 

● I skolorna bör en stor tonvikt läggas på utbildning för återvinning, vilket skapar 

idealiska förutsättningar för människor och bevarar miljön. 

● Utveckla medvetenhetsåtgärder för att minska vattenförbrukningen. 

● Utveckla medvetenhetsåtgärder för att drastiskt minska användningen 

av plast. 

● Minska, återanvända och återvinna så mycket som möjligt. 

● Minska energiförbrukningen. 

● Undvik användning av bil. 

 

 

Sstrider mot god praxis med andra skolor! 

Uppmuntra studenter och samhällets medlemmar att delta i ekologiska aktiviteter: 

trädplantning, selektivt avfallshantering, insamling av batterier eller papper för återvinning! 

Använd långvariga, eventuellt tvättbara väskor! 

Du kan alltid shoppa med välfärgade tygpåsar. På grund av deras estetiska egenskaper har 

tygpåsar en unik stil, mycket annorlunda än vanliga plastpåsar. Tyghandväskorna är på mode 

och fler och fler väljer dem som ett komplement för att shoppa, jobba eller gå ut och njuta av 

fritiden. 

 

Köp återvunnet material och återvinn! 

Återvinning av avfallet vi producerar går långt bortom separationen beroende på vilken typ av 

material som produceras. Denna aktivitet består i att använda objekt som anses vara 
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"oanvändbara" och ge dem en ny destination. Omvandlingen till nya produkter som är klara att 

konsumeras eller används är mycket fördelaktig. Lyckligtvis har detta blivit en nödvändighet 

från det ögonblick som mannen insåg den oöverskådliga mängden miljöfördelar som denna 

praxis förde till vår planet. 

 

Använd mer kollektivtrafik! 

För närvarande är det mycket dyrt att köra bil. Denna aktivitet avger en stor mängd giftiga gaser 

som koldioxid till atmosfären. En lösning att tänka på är att dela ditt fordon med andra, minska 

resekostnaderna. Om du föredrar kollektivtrafik är det också ett utmärkt alternativ. 

 

Minska vattenförbrukningen! 

Eliminera fler vanor som kranar öppna under processen att tvätta tänder eller bad för 

tidskrävande. Endast dessa två steg kommer att göra en stor skillnad. 

 

Minska energiförbrukningen! 

Undvik värmare, fläktar, luftkonditioneringsapparater och lampor som alltid är på. Elektricitet 

är dyrt, så du bör hitta billigare och mer hållbara alternativ för att minska energiförbrukningen. 

 

Välj den mest möjliga ekologiska maten och producer din egen ekologiska mat! 

Att producera och leverera varje produkt till konsumenter kräver en alltför stor mängd resurser. 

 

Köp begagnad! 

När vi köper begagnade varor undviker vi att köpa nya produkter, vilket sparar på energin som 

används från produktionsstadiet till leveransen. 

 

Köp lokalt! 

 Vare sig det är i lokala butiker, marknader eller jordbrukare. Förutom att de lättare kan hitta 

säsongsprodukter är de färskare, med mer smak och till bästa pris. Genom att hjälpa den lokala 

ekonomin hjälper den planeten. 

 

Gör dina egna hemlagade tvättmedel för dina rengöringar! 

För detta, använd produkter som bakpulver, citron eller vinäger. Gör hemlagade 

biobekämpningsmedel för att bekämpa skadedjur i din trädgård. 
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Gör vertikala trädgårdar! 

Förutom att göra miljöerna mycket trevligare, klimat de också, vilket lämnar utrymmen 

fräschare. Vertikala trädgårdar bidrar till ökad biologisk mångfald och skapar livsmiljöer för 

fåglar och insekter samt andra levande saker. Dessa kan också hjälpa till att bekämpa förlusten 

av biologisk mångfald orsakad av urbanisering. De gröna väggarna som bildas av denna typ av 

trädgårdar kan användas för att odla mat, till exempel små frukter, grönsaker och örter. På detta 

sätt kommer de att bidra till en hållbar och lokal kontroll av livsmedelskällan till en lägre 

kostnad. 

ECO2 NÄTVERK 
Under projektet använde vi ett antal 

nätverksaktiviteter, där det fanns möjlighet till 

gemensamma diskussioner, samarbete, workshops 

och vetenskapliga evenemang. Vi har också skapat 

ECO2-plattformen, där den ekologiska 

fotavtryckskalkylatorn som utvecklats för skolor 

kommer att finnas tillgänglig efter registrering. Vi vill att skolor fortsätter att dela sina erfarenheter 

med miniräknaren på plattformen och publicera god praxis som genomförs för att minska deras 

koldioxidavtryck. Således kan ECO2-plattformen fungera som en plattform för informationsutbyte för 

nätverksmedlemmar. 

 

 

Om du vill gå med i vårt nätverk, registrera dig på co2optim.eu och ladda upp dina 

data till ekokalkylatorn. Håll koll på informationen månad för månad och använd sedan 

det attitydformande läromedel, videor och serier som finns tillgängliga på vår webbplats 

inom och utanför klassrummet. Med hjälp av lektionsplanerna kan dessa läromedel enkelt 

integreras i lärarnas dagliga arbete och användas som ett medvetenhetsökande verktyg. Vi 

litar på att dessa verktyg hjälper till att öka miljömedvetenheten och uppnå verkliga, 

konkreta resultat för att minska skolornas ekologiska fotavtryck. 
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ORDLISTA 
Alternativa energikällor 
 
Energi som inte kommer från fossila bränslen (som kol, olja, gas), till exempel vind, rinnande 
vatten, solenergi och biomassa. 
 
Biologisk mångfald 
 
En kort form av frasen "biologisk mångfald", som betyder livets mångfald på denna planet och 
hur den interagerar inom livsmiljöer och ekosystem. Den biologiska mångfalden täcker alla 
växter, djur och mikroorganismer på land och i vatten. Se även ekosystem, livsmiljö och 
organisme. 
 
Bioenergi 
 
Alla typer av energi härrörande från biomassa, inklusive biobränslen. 
 
Bionedbrytbart avfall 
 
Organiskt avfall, som vanligtvis kommer från växt- eller djurskällor (till exempel matrester och 
papper), som andra levande organismer kan bryta ner. 
 
CO2-neutralitet 
 
Ett koncept som säger att alla aktörer bara ska producera så mycket koldioxid som de kan 
internalisera (under en viss tid). 
 
Avskogning 
 
Det är minskningen av träd i ett trä eller en skog på grund av naturkrafter eller mänsklig aktivitet 
som bränning eller avverkning. 
 
Förkroppsligad energi 
 
Embodied energy är den energi som används under en produkts hela livscykel för att tillverka, 
transportera, använda och bortskaffa produkten. Fotspårstudier använder ofta förkroppslig 
energi när man spårar handel med varor. 
 
Hållbar utveckling 
 
Det är en utveckling som möter nutidens behov utan att kompromissa med kommande 
generationers förmåga att tillgodose sina egna behov. Detta är en definition som den berömda 
världskommissionen för miljö och utveckling erbjuder i sin rapport Our Common Future. 
 
Konsumtion 
 
Användning av varor eller tjänster. Termen konsumtion har två olika betydelser, beroende på 
sammanhang. Som vanligt används för fotavtrycket hänvisar det till användning av varor eller 
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tjänster. En konsumerad vara eller tjänst förkroppsligar alla resurser, inklusive energi, som är 
nödvändig för att tillhandahålla den till konsumenten. I hela livscykelredovisningen beaktas allt 
som används längs produktionskedjan, inklusive eventuella förluster på vägen. Till exempel 
inkluderar konsumerad mat inte bara de växt- eller djurämnen som människor äter eller slösar 
bort i hushållet, utan också den som förlorats under bearbetning eller skörd, samt all energi som 
används för att odla, skörda, bearbeta och transportera maten. 
 
Förbrukningskomponenter (eller förbrukningskategorier) 
Ekologiska fotavtrycksanalyser kan fördela totala fotavtryck mellan konsumtionskomponenter, 
vanligtvis mat, skydd, mobilitet, varor och tjänster - ofta med ytterligare upplösning i 
underkomponenter. Konsekvent kategorisering mellan studier gör det möjligt att jämföra 
fotavtrycket för enskilda konsumtionskomponenter mellan regioner och det relativa bidraget 
för varje kategori till regionens övergripande fotavtryck. För att undvika dubbelräkning är det 
viktigt att se till att förbrukningsartiklar endast tilldelas en komponent eller underkomponent. 
Till exempel kan ett kylskåp ingå i antingen mat-, varor- eller skyddskomponenten, men bara i 
en. 
 
Fredag för Futures Movement 
 
Ungdomars rörelse som oroar sig för miljöskyddsfrågor, känd för sina fredagsdemonstrationer 
som äger rum 2019. 
 
Global uppvärmning 
 
Den gradvisa temperaturökningen på jordens yta orsakas av mänskliga aktiviteter som orsakar 
höga halter av koldioxid och andra gaser som släpps ut i luften. 
 
Hushållsavfall 
 
Avfall som genereras av människor i deras dagliga liv i bostäder och lokaler som används för 
rekreation och i deras områden. 
 
Avfall 
 
Alla ämnen som förekommer i alla stadier från produktion till konsumtion och inte längre 
fungerar för användaren. 
 
Avfallshantering 
 
Hantering av insamling, hantering, bearbetning, lagring och transport av avfall från var det 
produceras till där det slutligen kastas. Se förebyggande av avfall. 
 
Avfallsförebyggande 
 
En aspekt av avfallshantering som innebär att minska mängden avfall vi producerar och 
minimera den potentiella skadan på människors hälsa eller miljön från förpackningar eller 
ingredienser i produkter. 
 
Kyoto-protokollet 
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Det är ett internationellt ramavtal för att bekämpa den globala uppvärmningen och 
klimatförändringarna. Detta protokoll undertecknades i FN: s ramkonvention om 
klimatförändring. 
 
Klimatförändring 
 
Det betyder en permanent och betydande förändring i jordens klimat, antingen lokalt eller 
globalt. Dessa inkluderar förändringar i temperatur och mängd och fördelning av nederbörd, 
vind eller antal soltimmar. 
 
Miljö 
 
Biologisk, fysisk, social, ekonomisk och kulturell miljö där levande saker upprätthåller sina 
livsviktiga relationer och interagerar med varandra. 
 
 
Miljöförorening 
 
Det är ”föroreningen av de fysiska och biologiska komponenterna i jord / atmosfärssystemet i 
en sådan utsträckning att normala miljöprocesser påverkas negativt. 
 
Förnybar energi 
 
Förnybar energi är den energi som erhålls från det nuvarande energiflödet i de kontinuerliga 
naturliga processerna. Dessa resurser kan listas som solenergi, vindkraft, geotermisk energi och 
biomassa. 
 
Solenergi 
 
Solenergi är en ren energikälla som produceras från direkt solljus, utan några skadliga 
gasutsläpp. 
 

Nollavfall 

Zero Waste är en uppsättning principer som fokuserar på förebyggande av avfall som 
uppmuntrar till ny design av resurslivscykler så att alla produkter återanvänds. Målet är att 
inget skräp skickas till deponier, förbränningsanläggningar eller havet. 

Ekologisk skuld 

Summan av årliga ekologiska underskott. Humanity's Footprint överskred först den globala 
biokapaciteten i mitten av 1980-talet och har gjort det varje år sedan. År 2011 hade denna 
årliga överskridande sammanfallit till en ekologisk skuld som översteg 11 år av jordens totala 
produktivitet. 

Ekologiskt underskott / reserv ELLER biokapacitetsunderskott / reserv 

Skillnaden mellan biokapacitet och ekologisk fotavtryck i en region eller land. Ett ekologiskt 
underskott inträffar när befolkningens fotavtryck överstiger biokapaciteten i det tillgängliga 



  GUIDE 
 „European Carbon-Footprint Optimisation – ECO2” 

2017-1-HU01-KA202-035972 

  

29 

området. Omvänt finns det en ekologisk reserv när biokapaciteten i en region överstiger 
befolkningens fotavtryck. Om det finns ett regionalt eller nationellt ekologiskt underskott 
betyder det att regionen importerar biokapacitet genom handel eller likviderar regionala 
ekologiska tillgångar eller släpper ut avfall till en global allmänhet som atmosfären. Till 
skillnad från den nationella skalan kan det globala ekologiska underskottet inte kompenseras 
genom handel och är därför per definition lika med överskridande. 

Parisavtalet 

Internationellt avtal mellan olika internationella aktörer, med fokus på minskning av 
växthusgasutsläpp, anpassningsåtgärder och deras finansiering, undertecknat av 196 stater. 

Deriverad produkt 

Produkten som är resultatet av bearbetningen av en primärprodukt. Exempelvis är trämassa, 
en sekundärprodukt, en härledd produkt av rundvirke. På liknande sätt är papper en härledd 
produkt av trämassa. 

Vindkraft 

Vindenergi är den kinetiska energin som den har som ett resultat av vindens rörelse. Denna 
energi omvandlas till och elektrisk energi och används ofta tidigare och idag. 

Koldioxid (CO2) 

En färglös gas som naturligtvis produceras från djur och människor i utandningsluft och 
växternas förfall. Det avlägsnas från atmosfären genom fotosyntes i växter och genom 
upplösning i vatten, särskilt på havets yta. Användningen av fossila bränslen för energi ökar 
koncentrationen av koldioxid i atmosfären, som tros bidra till den globala uppvärmningen. 

Koldioxidutsläpp 

I samband med klimatförändringarna släpps koldioxid ut när ämnen, särskilt olja, gas och kol, 
bränns av fordon och flygplan, av fabriker och av hem. 

Koldioxidavtryck 

Koldioxidavtrycket mäter koldioxidutsläpp i samband med användning av fossilt bränsle. I 
ekologiska fotavtryckskonton omvandlas dessa mängder till biologiskt produktiva områden 
som är nödvändiga för att absorbera denna CO2. Koldioxidavtrycket läggs till det ekologiska 
fotavtrycket eftersom ökande CO2-koncentrationer i atmosfären anses utgöra en uppbyggnad 
av ekologisk skuld. Vissa bedömningar av koldioxidavtryck uttrycker resultat i ton som släpps 
per år utan att översätta denna mängd till area som behövs för att binda det. 

Naturligt kapital 

Naturligt kapital kan definieras som alla råmaterial och naturliga cykler på jorden. 
Fotavtrycksanalysen anser en nyckelkomponent, livsstödande naturkapital eller ekologiskt 
kapital för kort. Detta kapital definieras som lager av levande ekologiska tillgångar som 
kontinuerligt ger varor och tjänster. Huvudfunktioner inkluderar resursproduktion (som fisk, 
timmer eller spannmål), avfallsassimilering (såsom CO2-absorption eller nedbrytning av 
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avloppsvatten) och livstjänsttjänster (som UV-skydd, biologisk mångfald, vattenrening eller 
klimatstabilitet). 

Återvinning 

Separation av fast avfall med material (papper, glas, plast, etc.), omvandling av detta avfall 
med fysiska, kemiska eller biokemiska metoder och deras återanvändning. 

Växthuseffekt 

Värmningen av jordens atmosfär orsakad av ökande nivåer av gaser, som vattenånga och 
koldioxid. Dessa gaser absorberar strålning som avges naturligt från marken, vilket bromsar 
energiförlusten från jorden. Växthuseffekten har alltid funnits; utan den skulle jorden vara för 
kall för växter, djur och människor att överleva. Men på grund av ökningen av utsläpp av 
växthusgaser de senaste åren är växthuseffekten mycket starkare, vilket leder till global 
uppvärmning. Se även global uppvärmning, växthusgaser och strålning.  
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