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ZIEDINE EKONOMIKA:
TVARI PLASTIKU



CIRCVET projektu siekiama sukurti išsamius, 
nemokamus ir specialiai žiedinei plastikų ekono-
mikai pagal įmonių poreikius ir problemas 
pritaikytus mokymus Europos lygiu.

CIRCVET projektas yra visų projekto suinteresuo-
tųjų šalių: dėstytojų iš universitetų ir profesinio 
mokymo centrų, mokslinių tyrimų centrų, grupių ir 
MVĮ atstovų ir kt.,  sąjunga, kuri kuria, testuoja ir 
teikia kursus, žinias, mokymo išteklius bei 
mokymo medžiagas. 

CIRCVET projekto dėmesio centre yra žalieji 
įgūdžiai, gerinantys žinias, gebėjimus, vertybes ir 
nuostatas, reikalingas gyventi, plėtoti ir palaikyti 
tvarią ir efektyviai išteklius naudojančią visuo-
menę, ypač plastiko pramonės sektoriuje.

TIKSLAI TARGET GROUPS

Pagal ĮMONIŲ POREIKIUS 
parengti MOKYMO MEDŽIAGĄ, 
apimančią visą plastiko 
vertės grandinę 7 ES 
kalbomis.

Pritaikyti mokymo medžiagą 
pirminiam ir tęstiniam 
profesiniam mokymui

Sukurti akredituotus MOOC/-
NOOC modulius

Sukurti el. mokymo platfor-
mą

Sukurkti tvirtus RYŠIUS tarp 
AKADEMINĖS APLINKOS, 
PROFESINIO MOKYMO CENTRŲ 
ir ĮMONIŲ

Išbandyti ir patvirtinti 
mokymo kursus beveik 
80-yje įmonių ir su beveik 
200 pirminio ir tęstinio 
profesinio mokymo studentų

ĮMONĖS MOKYTOJAI STUDENTAI

TIKSLINĖS 
AUDITORIJOS



INOVACIJŲ SKATINIMAS

SU ATSPARUMU SUSIJUSIŲ RINKOS POREIKIŲ IR BESIFORMUOJANČIŲ
PROFESIJŲ NUSTATYMAS

NAUJŲ MOKYMO METODŲ IR MOKYMOSI PRIEMONIŲ KŪRIMAS

KURTI ĮTRAUKIAS IR BESISIEJANČIAS AUKŠTOJO MOKSLO, PROFESINIO MOKYMO IR 
VERSLO ĮMONIŲ SISTEMAS

VEIKLOS
Tikslas:
• to develop a framework and the methodology
• to develop the content and materials, structured and ready to be 

implemented as MOOCS/NOOCs in on-line training, and as class 
resources in present training

Tikslas:
• nustatyti rinkos poreikius ir besiformuojančias profesijas (paklausos pusė);
• pagerinti visų lygių sistemų reagavimą į darbo rinkos poreikius 

(pasiūlos pusė);
• pritaikyti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo teikimą prie įgūdžių 

poreikių kuriant ir įgyvendinant tarptautines viso sektoriaus mokymo 
programas, kuriose integruojamas mokymasis darbo vietoje.

Tikslas:
• sukurti interaktyvaus mokymosi ir bendruomenės kūrimo platformą

Tikslas:
• užmegzti geresnius ir tvirtus santykius su įmonėmis;
• sukurti sistemą, leidžiančią mokytojams vesti mokymus;
• sukurti akreditavimo sistemą, kuri pripažintų studentų įgytas žinias ir 

įgūdžius



TARGET GROUPS

Sisteminės strategijos

Ekologinis dizainas ir 
gyvenimo ciklo vertinimas

Skaitmeniniai įgūdžiai

Gamybos procesai

Perdirbimas: „Upcycling“ ir 
„Downcycling“

Vartotojai ir naudojimo 
būdai

Medžiagų tiekimas – 
Biomedžiagos

Atsigavimas

Verslumas

KURSŲ TEMOS

1. POREIKIO NUSTATYMAS
Kiekvienas pareiškėjas atliks 
testą, kuriuo bus nustatyti jo 
individualūs poreikiai

2. . PERSONALIZUOTOS 
MOKYMO MEDŽIAGOS 
APIBRĖŽIMAS
Kiekvienam pareiškėjui bus 
apibrėžta mokymo 
medžiaga pagal testo, skirto 
nustatyti poreikiui, rezultatus

3. MOKYMO MEDŽIAGOS 
TAIKYMAS
Kiekvienam pareiškėjui 
mokymo medžiaga bus 
perteikta kaip MOOC / 
NOOC; kiekvieno pareiškėjo 
žinios bus įvertintos

4. PAŽYMĖJIMAS
Sėkmingai išlaikę kiekvieno 
mokymų modulio žinių 
patikrinimą, pareiškėjai gaus 
oficialų pažymėjimą

MOKYMO
MEDŽIAGA



Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį nereiškia, kad patvirtina-
mas turinys, atspindintis tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.

PARTNERIAI



ZIEDINES EKONOMIKOS PRAKTINIO MOKYMO MEDZIAGA 
PLASTIKO GAMYBOS IMONEMS
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