
Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimi için verdiği destek yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin bir onayını teşkil etmez ve Komisyon burada yer 

alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problemin Tanımı: Döngüsel ekonomi felsefesi, 

sadece üreticilerin değil, tüketicilerin de 

tamamen döngüsel bir zihniyet uyguladığı bir 

paradigma geçişi ile açıklanabilir. Genç 

vatandaşların davranışları, insanların yaşam 

tarzlarında bütüncül bir değişim için gereklidir. 

Bu açıdan döngüsel ekonominin temas ettiği iki 

ana nokta var: çevre ve iş. Döngüsel ekonominin 

savunucuları, bu yeni yaklaşımın üye devletlerin 

rekabet gücünü ve üretkenliğini artıracağının 

altını çiziyor. Kısacası, bu yeni vizyonu 

benimseyen Avrupa, kaynak verimliliğini yılda 

yüzde 3'e kadar artıracaktır. 

Projenin temel amacı: Döngüsel ve “sıfır atık” 

ekonomisi konusunda gelecek nesilleri, özellikle 

gençleri bilinçlendirmek. 

Birincil hedef grup: Projenin ana hedef grubu 

16-25 yaş arası gençlerdir. Proje ekibinin bu 

grubu hedeflemesinin temel nedeni, ortak 

ülkelerde yürütülen istatistiksel veriler ve ön 

ihtiyaç analizidir. Bu verilere göre, sürdürülebilir 

bir gelecek için gençlerin döngüsel ekonomi 

becerilerini “ileri dönüşüm” yapmak hayati önem 

taşıyor. 

Proje Süresi: 24 Ay  

Proje Başlangıç Tarihi: 01/02/2020 

Proje Bitiş Tarihi: 31/01/2022 

BÜLTEN 1 

Proje Hakkında Ortaklar  

 

 
AUSTRIA 

Bit management Beratung GmbH 
www.cpc.at 

 

 
CZECH REPUBLIC 

ProEduca z.s. 
https://www.proeduca.cz/ 

 
 

 
 

ITALY 
Training 2000 

www.training2000.it 

 

 
TURKEY 

Solution Based Training and Consultancy 
http://www.sbtc-tr.com/ 

 

 

http://www.cpc.at/
http://www.training2000.it/
http://www.sbtc-tr.com/
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Covid-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle proje 

toplantıları şu anda sadece sanal olarak 

mümkündür. Bu nedenle CLAY ekibi 2 Nisan 2020 

tarihinde sanal olarak bir araya geldi. Proje 

koordinatörü BIT, proje ortaklarını SKYPE 

üzerinden ağırladı ve proje ortakları kendi 

organizasyonlarını ve projeye katkılarını 

sundular. 

Tüm ortaklar öngörülen ilgili faaliyetleri, proje 

yönetim süreçlerini, çıktıları ve yaygınlaştırma 

planlarını tartıştı ve tüm ortaklar yaklaşan 

görevler, görevler ve sorumluluklar üzerinde 

anlaştılar. 

 

 

Bu çevrimiçi toplantı, CLAY projesinin geleceği 

hakkında kararlar almak ve projenin 

hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki aylarda 

yapılacak görevleri belirlemek için hayati önem 

taşıyordu. 

ÇIKTI 1 – DAİRESEL EKONOMİ METODOLOJİK ÇERÇEVE 

Gençlerin temel yetkinliklerini ve döngüsel ekonomi 

becerilerini artırmak için el kitabı şeklinde bir metodolojik 

çerçeve geliştirilecektir. 

 Bu çıktı zaten tamamlanmıştır ve sonuçlar/çıktılar 

projenin web sitesinde mevcuttur. 

ÇIKTI 2 – DAİRESEL DAVRANIŞ ENDEKSİ 

Bu endeks, gençlerin döngüsel faaliyetlere nasıl 

katıldıklarının anlaşılmasına yardımcı olacak ve ayrıca 

döngüyü kapatma yaklaşımına yönelik tutum ve 

davranışları değerlendirilecektir. Bu indeks uygulanacak 

ve veriler toplanacak ve analiz edilecektir. 

 Şu anda bu çıktı geliştirilmekte ve uzmanların 

indeksin madde havuzuna ilişkin geri bildirimleri 

toplanmaktadır. 

ÇIKTI 3 – GENÇLERLE DÖNGÜSEL EKONOMİYE DOĞRU 

GEÇİŞ 

CLAY bünyesinde, harmanlanmış öğrenme teori ve 

modellerine dayalı olarak hedef kitleye yönelik eğitim 

materyalleri geliştirilecektir. Eğitim materyalleri 5 

modülden oluşacaktır. 

ÇIKTI 4 – CLAY AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI PLATFORMU 

Platform, bilgiler, araçlar, işbirliği fırsatları, e-öğrenme 

materyallerine erişim vb. sağlayacaktır. Platform, hedef 

grup için faaliyetleri, etkinlikleri, fırsatları ve önemli 

dersleri tanıtmak için kullanılacaktır. 

 

Entellektüel Çıktılar  Açılış Toplantısı  

Websitesini ve Sosyal Medya Araçlarını Ziyaret 

Edin: 

https://www.clay-project.eu/ 

FB: 

LinkedIn: 

https://www.clay-project.eu/

