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Микро и проектно базирано обучение за
преподаване кръгова икономика и екологична
осведоменост в ПОО училища
(TREE)
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се
търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

PROJECT RESULTS

Целта на проекта

1. Методически материал (електронна книга)

Да повиши пригодността за заетост на учениците от ПОО в процеса на
промяна към по-устойчива и кръгова икономика и да ги направи наясно с
екологичния проблем, като им предостави умения и знания, свързани
с тези теми.

Цели на проекта
Интегриране на преподаването на ПОО и устойчивост в учебните
програми на училищата за ПОО и преподаваните предмети
Създаване на по-тясна връзка между институциите за ПОО и бизнеса,
които приемат устойчиви практики
Увеличаване на привлекателността на училищата за ПОО чрез
увеличаване на възможностите за заетост на учениците от ПОО
Насърчаване на приемането на екологични практики в ежедневието на учениците
Подкрепа и насърчаване на прехода от линейна икономика към кръгова икономика

2. Програма за обучение
3. Онлайн платформата на курса за кръгова
икономика и устойчивост
„Кръговата икономика е модел на
производство и потребление,
който включва споделяне, лизинг, повторна
употреба, ремонт, обновяване и
рециклиране на съществуващи
материали и продукти възможно най-дълго.
По този начин се удължава жизненият
цикъл на продуктите.””
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