Kiertotalous on osa nykyaikaistamista ja muutosta, jota
EU tarvitsee tullakseen ensimmäisenä suurena
taloutena hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

MITEN SEN TEEMME?
Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme erilaisia
koulutusmateriaaleja:

Sarjakuvat
Verkkopelit
joiden avulla esitellään
jätteiden vähentämistä,
vanhojen tuotteiden
uudelleenkäyttämistä ja
kierrätystä
6 – 10 -vuotiaille

Kiertotalouden
teemoihin perustuvia
Digitaalisia
pakotehtäviä

Kuluttajat
ovat
avaintekijöitä
kiertotalouden
kehittämisessä

11-15 -vuotiaille

–
Verkkohaasteet eli

WebQuestit
Jokainen haaste rakentaa
ymmärrystä ympäristöasioista,
ympäristönsuojelusta ja
kiertotalouden hyödyistä
16 – 20 -vuotiaat

Täydennyskoulutusohjelma aikuisille ja
kouluttajille
tukemaan kehitettyä
perheoppimismallin
toteuttamista

Perehdytysohjelma
vanhemmille
kehittämään heidän
kiertotaloutta koskevaa
tietämystään ja tukemaan
heidän rooliaan
fasilitaattoreina

Verkkoportaali
tarjoaa pääsyn kaikkiin
kehitettyihin
oppimateriaaleihin

jos he
muuttavat
tottumuksiaan,
markkinat
seuraavat.

MITÄ OLEMME
SAAVUTTANEET TÄHÄN
MENNESSÄ?
Projektin ensimmäisten 6 kuukauden
aikana partnerit ovat:
Kehittäneet 12 teemallista sarjakuvaa,
joissa aiheena on erilaiset ympäristöteemat.

TYÖN ALLA....

Nämä sarjakuvat on kehitetty
tietoisuutta ympäristöasioista.

Digitaalisten pakotehtävien kehittäminen,

lisäämään

ICE-CAP -projektin yhteystiedot:
Jos haluat liittyä
sidosryhmiin
ota yhteyttä oman maasi partneriin tai
koordinaattoriin saadaksesi lisätietoja.
Projektin verkkosivut:
https://ice-cap.eu/
Seuraa meitä Facebookissa:
https://www.facebook.com/wastenotwantnot.eu/

joissa käsitellään keskeisiä ympäristöteemoja
kiertotalouden
käsitteiden
ja
ajatusten
esittelemiseksi.
Jokaiselle resurssille kehitetään tilanteita, joissa
käsitellään keskeisiä ympäristöteemoja
niin
positiivisissa että negatiivisissa puitteissa.
ICE-CAP
WebQuest
-haasteiden
tarkoituksena
on
tukea
perheenjäseniä
kehittämään
ymmärrystä
keskeisistä
ympäristöasioista,
kiertotaloudesta
ja
kiertotalouden liiketoimintamalleista. WebQuestit
esittelevät ympäristöasioihin liittyviä niin
positiivisia kuin negatiivisia tosielämän tilanteita ja
sisältävät oppijoille suoritettavia tehtäviä.

ICE-CAP -projekti koostuu partnereista 6 eri maasta: Kroatia,Suomi, Irlanti, Portugal,
Espanja ja Iso-Britannia
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