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Om Framsteg av Projektet  

„THE PROGRESS OF THE 

EUROPEAN CARBON 

FOOTPRINT 

OPTIMISATION” 

Den här gången rapporterar vi 

för tredje gången om det arbete som 

vi har utfört under snart ett år.  

 

Det tredje internationella mötet 

som organiserades av ProIFALL hölls 

i Lund den 29 och 30 oktober 2018. 

Vår viktiga uppgift var att diskutera 

den undervisande och metodologiska 

tillämpningen av de intellektuella 

produkterna (filmer och eco-serier). 

Under den livstid som ett 

projekt som varar i flera år har sker 

även personaländringar och våra nya 

kollegor introducerades under mötet. 

Dessutom deltog Emil 

Sigbrand, med tanke på en 

fortsättning av ECO2-projektet, å 

den danska styrelsen för teknologis 

vägnar vilket tillförde värde till 

mötet. 
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 Under ramverket för ECO2 

Strategic Partnership-projektet 

presenterade HuMob en 

filmskapartävling på ÉSZC Kossuth 

Zsuzsanna Vocational Technical 

School & Youth Hostel. Filmerna 

handlade om ämnet ekologiska 

avtryck. Samtliga av de fyra 

filmskaparteamen tilldelades priser i 

form av pengar. Filmerna kan ses på 

ECO2-projektets hemsida. 

www.co2optim.eu 

 

I september 2018, med fler än 

50 deltagare, organiserade Cindor 

(vår portugisiska partner) det första 

multiplier-eventet i form av en 

miljödag. Produceringen av eco-

serier som handlar om miljöfrågor 

och som kan tillämpas i 

utbildningssyfte har även börjat. 
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Under villkoren för 

bidragsavtalets och 

partnerskapsavtalen mellan 

parterna, gällande projektets 

framsteg, skickades den första 

delårsrapporten in före den 31 

januari 2019 till Tempus Public 

Foundation (nationell organisation), 

vilket även innebar en extremt stor 

uppladdning av material och data. 

 

Ett flertal publikationer, 

illustrationer, bilder och 

spridningsmaterial producerades 

under det första året. Parterna 

rapporterar kontinuerligt om 

projektets framsteg på deras 

hemsidor och community-sidor.Our 

next and last newsletter will be 

published in June 2019. 
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Vårt nästa och sista nyhetsbrev 

kommer att publiceras i juni 2019. 
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PROJECT CONSORTIUM MEMBERS: 

HuMob Group 
Ltd.  

(P1 HUN)  
Jamrik Katalin, 
Jamrik Károly, 

Rudas Anita and 
Stégner Péter 

 
 

 

www.humob.eu 

Anamur Vocational 

Training School  
(P2 TUR) 

Isa Çelebi and Tuğba 
KÜÇÜK YILDIRIM 

 

 
 

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, Cristina Elena 
Popescu and 

Constantin Ciofu 
 

 

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 Laurência 

Barbosa. 

 
www.geoclube.eu 

 

 
 

Christliches 

Jugenddorfwerk 

Deutschlands, 

Gemeinnütziger e.V. 

(CJD) (P8 GER)  
Monika Bröhl, Caterina 
Nicolai and Martin Stolz 

 
 

 
 

www.cjd.de 

 


