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Kaip jau rašėme ankstesniuose naujienlaiškiuose,   

 nuo 2019 m. rugsėjo mėn. dirbame kurdami ir

testuodami mokomąją medžiagą, skirtą profesinių

mokyklų mokinių supažindinimui su žiedine

ekonomika.

2022 m. gegužės mėn., pasibaigus projektui,

profesinės mokyklos galės naudotis bendrąja ir 4

sektoriams (turizmui, transportui ir logistikai, žemės

ūkiui bei statybai) parengta metodine medžiaga.

Ateinančiais mėnesiais pristatysime Jums projekto

metu sukurtą medžiagą, supažindinsime su

įžvalgomis, mūsų ar mūsų partnerių patirtimi,

internete rastais įdomiais faktais, žiedinės

ekonomikos tema.
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https://www.paneveziodrmc.lt/
http://bluebook.it/
https://www.lawtonschool.com/spanish-en/
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https://www.gcu.ac.uk/
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https://unsplash.com/s/photos/circular-economy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


GFK ATASKAITA
"ŽALIOJI VARTOTOJŲ
EUROPA"

Kas yra žiedinė

ekonomika? 

Ellen MacArthur fondo

apibrėžimas teigia, kad žiedinė

ekonomika remiasi atliekų ir

taršos pašalinimu, produktų ir

medžiagų naudojimo priežiūros

bei natūralių sistemų atkūrimo

principais.

Peržiūrėkite šiuos vaizdo įrašus ir

susipažinkite su trimis

pagrindinėmis sąvokomis: 

„Ši be atliekų pakuotė pagaminta

iš jūros dumblių“,  "Ar tai

pasaulinių maisto sistemų ateitis?"

ir keletas pavyzdžių (anglų kalba,

galima įjungti automatinius

lietuviškus subtitrus).

1
Ataskaita atskleidžia keletą

teigiamų tendencijų, rodančių,

kad vartotojų susidomėjimas

tvarumu labai išaugo.

Jei ši tendencija išliks, iki 2025 m.

daugiau nei 40% vartotojų pakeis

savo pirkimo elgseną, siekdami

labiau įsitraukti į žaliąją

revoliuciją, o tokio nuotaikų

pasikeitimo ignoravimas gali

pakenkti verslo rezultatams.

Ankstesnėse GfK „Žaliojo

vartotojo“ ataskaitose buvo

pažymėta, kad anksčiau vartotojų

susidomėjimas aplinką

tausojančiu elgesiu daugiausia

buvo susijęs su plastiko atliekų

mažinimu. Dabar susidomėjimas

išsiplėtė ir kitas sritis. Vartotojai

vis labiau suvokia gyvenimo būdo  

poveikį aplinkai ir renkasi pirkti iš

vietinių pardavėjų, ieško kaip

sumažinti CO2 pėdsaką, atidžiau

skaito etiketes norėdami sužinoti  

pakuotė yra pagaminta iš

perdirbtų medžiagų.

Žingsnis

Pradėkite nuo  žinių apie
žiedinę ekonomiką
pasitikrinimo 
 pasinaudodami mūsų
parengta priemone...

https://translate.google.com/translate?hl=lt&prev=_t&sl=lt&tl=en&u=https://www.gfk.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=PvAd7t33fdo
https://www.youtube.com/watch?v=G-pr0cYzuDQ&t=7s
https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/replenish
https://circlelearning.eu/lt/readiness-tool-lt/


GfK tyrimai rodo, kad du iš

dešimties žmonių mano, kad

individualūs asmenys gali

padaryti didžiausią pokytį 

 „kontroliuodami ir ribodami

žmonių daromą žalą aplinkai“, o

keturi iš dešimties mano, kad

tokią galią turi gamintojai. Tai

rodo, kaip svarbu žiedinius verslo

modelius taikantiems prekių

ženklams bendradarbiauti su savo

vartotojais, siekiant sumažinti

paliekamą kolektyvinį ekologinį

pėdsaką. Efektyvus žingsnis to link  

galėtų būti paprasta ir nuosekli

informacija apie tai, kaip verslas

įsilieja į žiedinę ekonomiką ir kokį

neutralų poveikį aplinkai galima

pasiekti kartu su klientais.

kitas
naujienlaiškis –  

jau netrukus!

Sužinokite
daugiau apie tai
čia (anglų kalba) 2

Kitas naujienlaiškis –

2022 vasarį

Žingsnis

...ir sužinokite daugiau
CIRCLE bendrojoje
mokymo medžiagoje. 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos

Komisija, jos institucijos negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos

informacijos naudojimą.

https://discover.gfk.com/story/green-consumer-europe-2020/page/2
https://circlelearning.eu/lt/generic-training-lt/

