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Bildiğiniz gibi Eylül 2019'dan itibaren, gençleri döngüsel

ekonomi ilkeleriyle tanıştırmak için Eğitim ve Mesleki

Eğitim sektörünün eğitmenlerine yönelik eğitim

materyallerinin tasarımı, uygulanması ve test edilmesi

konusunda çalışmalar yaptık.

Mayıs 2021'de sona erecek olan proje, Avrupa

ekonomisinin dört ana sektörüne referansla konuya giriş

materyalleri sunuyor: Turizm, Ulaştırma ve Lojistik, Tarım

ve İnşaat.

Bugünden başlayarak, beş ay boyunca her ay,

Size proje sırasında üretilen materyalleri sunarak

okumanızı ve ortaklarımızın ve bizim deneyimlerimizle

ele alınan konuları takip etmenizi öneririrz.
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AVRUPA'NIN YEŞIL
TÜKETICI RAPORUNA
ODAKLANIN

Döngüsel Ekonomi

Nedir?

Ellen MacArthur vakfı tarafından

tanımlanan döngüsel ekonomi,

atık ve kirliliği ortadan kaldırma,

ürün ve malzemelerin

kullanımında bakım ve doğal

sistemlerin yenilenmesi ilkelerine

dayanmaktadır.

"Bu sıfır atık ambalaj deniz

yosunundan yapılmıştır" ve

"Küresel Gıda Sistemlerinin

Geleceği Bu mu?" videoları

aracılığıyla üç temel kavramı

keşfedin. ve bazı örnekler görün.

1
Rapor, tüketicilerin

sürdürülebilirliğe olan ilgisinde

önemli bir artış olduğunu

gösteren bazı olumlu haberler

ortaya koyuyor.

Bu eğilim devam ederse, 2025 yılına

kadar tüketicilerin %40'ından fazlası

yeşil devrime daha fazla dahil olmak

için satın alma davranışlarını

değiştirecek ve ruh halindeki böyle

bir değişikliği görmezden gelmek

işletme denetimine zarar verebilir.

Daha önceki GfK Yeşil Tüketici

Raporlarında, tüketicilerin çevre

dostu davranışlara olan ilgisinin esas

olarak plastik atıkların azaltılmasıyla

ilgili olduğu belirtilmişti. İlgi artık

başka alanlara kayıyor. Müşteriler,

yerel olarak alışveriş yapmak, karbon

nötrlüğü aramak, etiketleri okumak

ve geri dönüştürülmüş

malzemelerden yapılıp

yapılmadığını kontrol etmek gibi

yaşam tarzlarının her parçasının

çevresel etkisinin giderek daha fazla

farkına varıyor.

Adım

Döngüsel Ekonomi üzerine
bilginizi sınamak için test.

https://www.youtube.com/watch?v=PvAd7t33fdo
https://www.youtube.com/watch?v=G-pr0cYzuDQ&t=7s
http://circlelearning.eu/Readiness_TK/index.html


GfK'nın araştırması, on kişiden ikisinin,

"insanların çevreye verdiği zararı

kontrol etme ve sınırlama" konusunda

en büyük farkı bireylerin

yaratabileceğine inandığını ve on

kişiden dördünün üreticilerin bu güce

sahip olduğuna inandığını gösteriyor.

Bu, döngüsel iş modellerini kullanan

markaların, toplu ekolojik ayak izlerini

azaltmak için tüketicileriyle birlikte

çalışmanın ne kadar önemli olduğunu

gösteriyor. Bir işletmenin döngüsel

ekonomiye nasıl girdiğine ve

müşteriyle birlikte çevre üzerinde ne

gibi tarafsız etkileri olabileceğine dair

basit ve tutarlı bilgiler, bunun için bir

adım olabilir.

BEKLEMEDE
KALIN

Raporu detaylı 
inceleyin2

Bir sonraki haber

bülteni Ocak 2022 

 

Adım

...Daha fazlasını 
keşfetmek için Circle
Genel Eğitim
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