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V

älkommen till det andra nyhetsbrevet om projektet Erasmus+ “Collaborative Approaches
for linking Circular Economy Initiatives” här kan du hitta information om vårt
utbildningsmaterial som du kan använda för att lära dig mer om cirkulär ekonomi och om
den utbildning som utförts av utbildare i Portugal.

Initiativ för den nya utbildningen av cirkulär ekonomi
Under det första året har en av de första uppgifterna i projekt Erasmus+ Collaborative
Approaches for linking Circular Economy Initiatives har varit att ta fram och förbereda ett
nytt utbildningsmaterial och en manual för detta. Det ska hjälpa personer att få bättre kunskap
om cirkulär ekonomi men också hitta brukbar och användarvänlig information som kan hjälpa
till att skapa en högre kompetens som kan användas för att implementera olika delar av den
cirkulära ekonomins grundtankar i de lokala småföretagen. Tanken är också att de ska kunna
hitta andra initiativ som de kan ta till sig i en sin närhet.
Utbildningen är uppbyggd i en del som är utbildningsledd och en som är inlärning via datorn.
Den delen av utbildning kommer att hållas med ett speciellt utvecklat webbaserat material som
kommer att finnas tillgängligt för självstudier på Circulinks hemsida. Den andra delen består av
workshops där deltagarna får möjlighet att jobba med olika praktiska uppgifter och få
användning av sina kunskaper som det fått genom att läsa om cirkulär ekonomi. De kan utveckla
sina kunskaper och färdigheter i Cirkulär ekonomi och dess olika delar.
Vi har koncentrerat oss på dessa fem områden:

Varje område består av en teoretisk del, 4 utbildningsledda aktiviteter, 3 självstudier,
inspirerande exempel på initiativ eller hur företag arbetar med cirkulär ekonomi. Det finns också
ett frågeformulär som man kan använda för att utveckla/förbättra arbetet med hållbarhet i alla
aspekter.
För mer information: besök vår hemsida http://circulink.eu/
eller projekt Facebook och, LinkedIn sidor.
Prenumerera på nyhetsbrevet och få uppdateringar av projektet.
Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute
an endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Utbildning av utbildare för Cirkulär Ekonomi
En utbildning för utbildare inom Cirkulär Ekonomi hölls den 11-13 november i
Lissabon(Portugal) för att fullfölja och säkra en viktig del av projektet – under tre dagar har
utbildare från partners i Circulink projektet gått igenom, testat och utbytt erfarenheter på det
material som tagits fram och provat olika metoder för inlärning. Diskussioner och möjligheten
att skaffa sig mer erfarenheter samt att se hur materialet fungerar i praktiken samt delar av de
mål som satts för det första året av projektet 2019.
TIO UTBILDARE från Sverige, Irland, Cypern, Portugal and Spanien har presenterat, testat, bytt
erfarenheter och lärt sig nya inlärningsmetoder för att förbättra och utveckla utbildningen.
Projektgruppen har försökt uppmuntra till kunskap om
cirkulär ekonomi och utveckla utbildningsmetoder för att
hjälpa till att få människor i olika företag och
organisationer att öka möjligheten för dem att
implementera nya praktiska och hållbara initiativ i sina
företag och organisationer. Men också försöka få dem att
hitta redan existerande exempel med cirkulära initiativ
använda dessa eller försöka koppla ihop olika
intressenter.
Den första dagen var ägnad åt att lära känna varandra
och testa materialet som rörde social innovation som
INNOVADE ansvarade för. Den andra dagen testades
Collaboration Management som ISQ var ansvarig för och
Diversity Management som FIP tagit fram. Den tredje
dagen låg ansvaret på STP som arbetat med Social
Economy och Corporate Social Responsibility som GÅ
hade ansvar för.

Prenumerera på vår mailing list eller
social media och bli en av de första att
lära sig mer om CE eller skriv upp dig för en nationell Workshop som kommer att genomföras nästa år!

För mer information: besök vår hemsida http://circulink.eu/
eller projekt Facebook och, LinkedIn sidor.
Prenumerera på nyhetsbrevet och få uppdateringar av projektet.
Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute
an endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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