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CLAY projesi istikrarlı bir şekilde ilerliyor! 

Corona'ya ve eğitim kurumlarındaki tatillere 

rağmen, Döngüsel Davranış Endeksimizi 

tamamlamak için gerekli tüm cevapları (her 

ortak ülke için 220) başarıyla toplamayı 

başardık! 

CLAY'e aktif olarak katkıda bulunan tüm 

anket katılımcılarına, çoğaltıcılarına ve 

uzmanlara tekrar teşekkürler!!! 

Şu anda verileri ve nihai sonuçları analiz 

ediyoruz ve bunları kısa süre içinde proje web 

sitesinde ve Facebook'ta yayınlayacağız! Bizi 

izlemeye devam edin! 

Tekrar Merhaba! Ortaklar 

 
AUSTRIA 

Bit management Beratung GmbH 
www.bitmanagement.at 

www.proceed.co.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/ 

 

 

Sonraki Adımlar: 

Dijital eğitim materyallerinin geliştirilmesi 

Şu anda 5 dijital eğitim modülünün (Doğrusal 

Ekonomi, Döngüsel Ekonomi, Döngüsel 

Tasarım, Döngüsel Stratejiler ve Döngüsel 

politikalar, programlar ve girişimler) içeriğini 

geliştiriyoruz. 

Bu IO'nun lider ortağı ProEduca, ortakların 

kendi modüllerini oluşturup geliştirmeleri için 

bir çerçeve geliştirdi. Her modül birkaç 

öğrenme biriminden oluşacaktır; her birimin 

kendine özgü öğrenme çıktıları olacak ve öz 

değerlendirmeleri içerecektir.  

BÜLTEN 2 

https://www.clay-project.eu/tr/
https://www.clay-project.eu/tr/
https://www.facebook.com/clay1project
http://www.training2000.it/
http://www.sbtc-tr.com/
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Covid işileri hepimiz için zorlaştırdı. Bu 

dönemde IO2 gelişimini destekleyecek 

uzmanlar ve katılımcılar bulmak "normal" 

zamanlardan çok daha zordu. Fakat bu süreçte 

hepimiz ZOOM, MS Teams ve etkili sanal 

işbirliği gibi araçlara  daha çok aşinayız. 

 

 

Şansımız yağver giderse Covid ile ilgili 

gelişmelere bağlı olarak, proje başarıyla 

kapanmadan önce son bir kez yüz yüze görüşme 

ihtimalimiz hala var! 

 

ProEduca Doğrusal ve Döngüsel Ekonomi üzerine 1. 

ve 2. Modülleri, bit Management Döngüsel 

Tasarımda 3. modülü, SBTC Döngüsel Stratejiler 

konusunda 4. Modülü ve nihayet Training2000, 

Döngüsel politikalar, programlar ve girişimlerle ilgili 

5. modülü oluşturacaktır. 

 

Materyaller daha sonra H5P e-öğrenim 

materyallerine dönüştürülecektir. Eylül ayı 

sonunda, pilot sürümleri hazırlayacağız, bunları test 

edeceğiz ve sonrası size kalmış! Gençler arasında 

döngüsel ekonomiyi desteklemek için mümkün olan 

en iyi e-öğrenmeleri oluşturmak için geri 

bildirimlerinize güveniyoruz! 

Sonraki Adımlar (devamı) 

(continued) 

CLAY’den Bir Snapshot 

Bizi Online Ziyaret Edin! 

CLAY Web Sayfamız 

CLAY Facebook’da 

CLAY Şubat 2020'de işler “ilginç” hale geldiğinde 

başladı. 12 aylık sanal işbirliğinden sonra, bir iç 

değerlendirme yapmanın da zamanı geldi. Bu 

dönemde tüm ortaklar iç ilerleme raporları 

geliştirecek ve bit Management kapsamlı bir ara 

rapor geliştirecek ve bir kalite denetimi 

gerçekleştirecektir. 

Proje ortakları, sanal yollarla düzenli olarak iletişim 

halindedir ve projenin ilerlemesini değerlendirmek 

ve sonraki adımları tartışmak için aylık çevrimiçi 

toplantılara düzenli olarak katılmaktadırlar.  

Bu süreçte sanal çalışma ortamına başarılı bir 

şekilde adapte olduk ve CLAY iyi bir ilerleme 

kaydetti! Ve proje ekibinde yeni bir takım 

arkadaşına sahip olduğumuz için mutluyuz: Emma 

Brösel bit Management bünyesinde ekibimize 

katıldı ve bu süreçte içerik geliştirme ve proje 

yönetimini destekleyecek! 

Projeyi Yarıladık! 

https://www.clay-project.eu/
https://www.facebook.com/clay1project

