
Het werk vordert! De projectpartners hebben een digitale ontmoeting op de 11-

te November gehad om de coördinatie van de niewste Intellectual Output te

discuteren, die de creatie van een handboek voor trainers zal involveren. De U-

Eco partners zijn hard aan het werken om de beste mogelijke resultaten te

leveren!

U-Eco ("Bijscholing voor een

creatievere circulaire ECOnomie") is

een project dat zich richt op het

overgangsproces naar een

circulaire economie, via het

aanpakken van de behoefte aan

een specifieke circulaire economie

opleiding die de inzetbaarheid en

zelfstandigheid kan vergroten, en

tegemoet kan komen aan de vraag

naar nieuwe profielen op de

arbeidsmarkt..

Als deel van de Erasmus Days 2020, hostte de consortiumlid van U-Eco, EURADA (the European

Association of Development Agencies), de webinar "Building Skills for the Future Economy". Dit

evenement stelde diverse projecten voor die tot een vakkundiger personeelbestand en/of de herkenning

van bekwaamheden over nationale grenzen bijdragen, binnen – en soms zelfs buiten – de EU. Tussen

deze was U-Eco. De webinar was een grote mogelijkheid voor U-Eco, omdat die het mogeiljk maakte

voor de resultaten een breder publiek to bereiken.  Het verspreiden van kennis is zeer belangrijk voor de

overgang naar een circulaire economie! 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geengoedkeuring van de inhoud die alleen de standpunten

weerspiegelt van de auteurs, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin staat.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie via het Erasmus+ programma KA204 - Strategische partnerschappen voor

volwasseneneducatie-2019-1-SE01-KA204-060530).
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De volgende ontmoeting van U-Eco gaat 2-de December plaatsvinden om de

vordering van het project te checken. Tegen die tijd zal de the tweede

Intellectual Output gefinaliseerd worden, zodat de partners  op de creatie van

het handboek voor trainers kunnen concentreren.
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Meer informatie kan je vinden op de

websites van de projectpartners.

WHAT IS U-ECO?

COORDINATIESONTMOETING

VOLGEND EVENEMENT

https://www.swideas.se/
https://www.bioazul.com/
https://defoin.es/
http://www.eurada.org/
https://cpip.ro/
http://www.arid.org.pl/

