
Το Έργο CE-IP στοχεύει στην ανάπτυξη νέων λύσεων κατάρτισης

που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστοίχιση της αναμενόμενης

επέκτασης των πράσινων ευκαιριών απασχόλησης με ειδικευμένους

εργαζόμενους, για να προωθήσει τη στροφή προς μια πιο βιώσιμη

οικονομία στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

Ομάδα Στόχος:

Αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι και εργαζόμενοι χαμηλής

ειδίκευσης από άλλους παραγωγικούς τομείς.

Εκπαιδευτές συστημάτων συνεχούς κατάρτισης που παρέχουν

μαθήματα σε ενήλικες που σχετίζονται με νέες ευκαιρίες

απασχόλησης.

Οι εταίροι του Έργου:

Αποτελέσματα του Έργου:

IO1. Οδηγός κατάρτισης για στρατηγικές διαχείρισης κυκλικής

οικονομίας για μικροεπιχειρήσεις.

IO2. Εργαλεία κατάρτισης πολυμέσων με βάση web 360º σε

καλές πρακτικές και καινοτόμους τρόπους παράτασης της

ωφέλιμης ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

IO3. Μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτές με

θέμα την κυκλική οικονομία

Ιστοσελίδα του Έργου:

www.ceip.uji.es

http://ceip.uji.es/


Μέχρι στιγμής οι συναντήσεις του έργου πραγματοποιήθηκαν

διαδικτυακά.

Έτσι, τόσο η πρώτη συνάντηση (το Kick-Off Meeting) όσο και το

μάθημα για την Κυκλική Οικονομία που είχε προγραμματιστεί να

πραγματοποιηθεί έπρεπε να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια της KoM, εκτός από την υποχρεωτική

παρουσίαση των εταίρων, παρουσιάστηκαν τα ορόσημα του έργου και

περιγράφηκαν οι διάφορες εργασίες και δραστηριότητες που θα

εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, που πραγματοποιήθηκε στις 11

και 23 Φεβρουαρίου, εξηγήθηκε σε τι συνίσταται η Κυκλική Οικονομία,

οι επιπτώσεις της στην οικονομία και την εταιρεία, καθώς και τα

πλεονεκτήματα της εφαρμογής της. Ειδικεύτηκε στον

Κλωστοϋφαντουργικό τομέα, τον στόχο του έργου μας.

Αυτή τη στιγμή, τρέχουμε το IO1 με τη μορφή ενός πίνακα.Μέσω

αυτού του χρήσιμου εργαλείου υπολογιστή, ο χρήστης μπορεί να έχει

πρόσβαση σε διάφορα περιεχόμενα, όπως:

Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία.

Εισαγωγή στις Μικροεπιχειρήσεις.

Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία.

Κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Ευκαιρίες της Κυκλικής Οικονομίας για τις εταιρείες.

Βέλτιστες Πρακτικές στην Κυκλική Οικονομία.

Σύντομα, τον Οκτώβριο, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πρόσωπο

με πρόσωπο συνάντηση στη Σλοβενία, μια ευνοϊκή στιγμή για να

μπορέσουμε επιτέλους να δούμε τα πρόσωπά μας απευθείας και όχι

στην οθόνη του υπολογιστή


